
SZKOŁA PODSTAWOWA W ZABRZEŻY 

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach konkursu ODBLASKOWA SZKOŁA 

Rok szkolny 2019/2020 

Termin realizacji: WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2019r. 

 

W roku szkolnym  2019/2020. nasza szkoła po raz kolejny  wzięła udziału w konkursie 

„Odblaskowa Szkoła”, którego organizatorami byli:  

• Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu drogowego,  

• Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,  

• Małopolskie Kuratorium Oświaty,  

• Małopolski Urząd Wojewódzki,  

• Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.  

 

Głównymi celami konkursu jest uświadamianie dzieciom  konieczności poznania 

zasad ruchu drogowego, konsekwentnego ich przestrzegania oraz  konieczności 

noszenia elementów odblaskowych, w celu zwiększenia swojego bezpieczeństwa na 

drodze. W ramach akcji w naszej szkole podjęto szereg działań mających na celu 

realizację powyższych założeń, w które zaangażowali się nauczyciele i uczniowie 

Poniżej przedstawiono działania przeprowadzone w ramach akcji: 

Akcji  propagowania bezpiecznego poruszania się po drodze w oddziale 

przedszkolnym 

 

 

 

 

 

 

 



 

W październiku przedszkolaki wraz z uczniami szkoły  brały udział w akcji Odblaskowa 

Szkoła. 

Celem  akcji było propagowanie bezpiecznego poruszania się po drodze, uświadomienie 

dzieciom konieczności noszenia elementów odblaskowych. 

Realizując zadania konkursowe dzieci miały zorganizowane zabawy ruchowe, oglądały 

programy edukacyjne, wykonywały prace plastyczne, odbywały spacery po najbliższej 

okolicy. 

W plenerze oglądały różne miejsca przeznaczone do poruszania się pieszych na wsi (droga z 

chodnikiem, droga bez chodnika, przejście przez drogę –w oznakowanym miejscu i w 

miejscach bez oznakowania). Wykonywały także ćwiczenia praktyczne (rozpoznawanie 

znaków, przechodzenie przez drogę. 

Konkurs plastyczny „Jestem widoczny, jestem bezpieczny” 

 

 

 

 

Zrealizowaliśmy    konkurs plastyczny „Jestem  

widoczny, jestem bezpieczny ”, który polegał 

na wykonaniu plakatu promującego 

bezpieczeństwo. Wpłynęło wiele prac, które 

były związane z tematem.  Wychowawcy klas 

przyznali odpowiednie miejsca. Zwycięskie 

prace zostały wyeksponowane na gazetce szkolnej. Oprócz walorów estetycznych, plakaty 

posiadały wartości edukacyjne, ponieważ wskazywały na odpowiednie zachowanie na drodze. 

Dekoracja korytarzy w elementy dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 

 

 

 

 

 

 



Korytarze naszej szkoły zostały przyozdobione pracami dziecięcymi. Wytwory te miały w 

sposób czasami humorystyczny uwrażliwić dzieci na sprawy bezpieczeństwa. Propagowały 

także konieczność noszenia elementów odblaskowych przez dzieci. 

Promocja na stronie internetowej szkoły 

Na naszej stronie internetowej umieściliśmy informację o przystąpieniu do konkursu. 

Wyjaśniliśmy założenia akcji oraz przypomnieliśmy kilka fundamentalnych podstaw 

teoretycznych mających na celu zwiększenie świadomości jak ważne jest wyposażenie w 

odblaski, a tym samym poprawę bezpieczeństwa nie tylko dzieci, ale i osób poruszających się 

na ulicach. Reklamowaliśmy także strony internetowe promujące znajomość przepisów ruchu 

drogowego i przygotowujące uczniów do egzaminu na kartę rowerową. 

 

 

Odblaski dla każdego 

Jednym z głównych celów akcji, było wyposażenie uczniów w odblaski, które mają zapewnić 

im jak największe bezpieczeństwo. Dzięki staraniom pana dyrektora szkoły mgr inż. 

Grzegorza Barana i dobrej współpracy z MORD w Nowym Sączu wszyscy  nasi uczniowie 

otrzymali odblaskowe elementy, które mogli przyczepić do swoich tornistrów czy kurtek. 

Elementy te w znacznej mierze poprawią bezpieczeństwo naszych dzieci zwłaszcza, iż 

niektóre z nich mają do pokonania do szkoły czy do kościoła około 3 km i muszą poruszać się 

po drogach wojewódzkich o dużym natężeniu ruchu. 



 
 

Organizacja w trakcie trwania akcji ogólnoszkolnego konkursu wiedzy o 

bezpieczeństwie ruchu drogowego 
Znajomość przepisów ruchu drogowego, a zwłaszcza kwestia bezpieczeństwa na drodze to 

tematyka, na którą nasza szkoła kładzie ogromny nacisk. W związku z tym, w trakcie trwania 

akcji „Odblaskowa szkoła” został zorganizowany przez pana Jacka Gałysę  i panią 

Małgorzatę Bawełkiewicz konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.  

Polegał on na rozwiązaniu testów wiedzy teoretycznej dla klas składających się z 30 pytań. 

Do konkursu przystąpiło wszyscy uczniowie klas V-VIII naszej szkoły. Poziom uzyskanych 

odpowiedzi był bardzo wysoki.  

Wszyscy uczniowie wykazali się dużymi ambicjami, niezłą wiedzą i chęcią ciągłego 

doskonalenia umiejętności z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

ŚWIETLICA SZKOLNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dodatkowe zajęcia związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego zostały zrealizowane w 

ramach świetlicy szkolnej pod opieką pani Aleksandry Wojtas. Uczniowie uczestniczyli w 

pogadankach na temat bezpiecznego poruszania się po drodze. Młodsze dzieci w ramach 

zajęć plastycznych kolorowały obrazki przedstawiające zasady. Starsi uczniowie uczestniczyli 

w grach i zabawach promujących bezpieczeństwo.  

 

Spotkanie z pielęgniarką szkolną i zajęcia z udzielania pierwszej pomocy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach z pierwszej pomocy, w ramach których 

poznali m.in. podstawowe zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej, postępowanie w razie 

skaleczeń, urazów głowy i kończyn. Szkolenie przeprowadziła pielęgniarka z Ośrodka 

Zdrowia z  Czarnego Potoku – pani Krystyna Lipień 

 

 

 

 



Wycieczka rowerowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 22.10.2019 r.w ramach akcji Odblaskowa Szkoła odbyła się rowerowa wycieczka, w 

której uczestniczyli uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunem - panem Jackiem Gałysą. 

Trasa wycieczki przebiegała ścieżką rowerową Velo Dunajec z Zabrzeży przez miejscowości 

Zarzecze, Czerniec, Maszkowice do Jazowska - łącznie około 20 km. Podczas przejazdu 

oglądaliśmy wspaniałe widoki oraz podziwialiśmy przyrodę Beskidu Sadeckiego. Aktywna 

forma spędzania wolnego czasu w połączeniu z bezpieczeństwem i słoneczną pogodą, 

spodobała się wszystkim uczestnikom wycieczki. 

Lekcje wychowawcze 

Jednocześnie na lekcjach wychowawczych, uczniowie wspomagani przez swoich 

wychowawców, utrwalali wiedzę z zakresu wychowania komunikacyjnego. Prezentacja 

filmów, pogadanki, wycieczki z uczniami wzdłuż drogi wojewódzkiej przygotowały uczniów 

do bezpiecznego korzystania z dróg publicznych.  

 



Kurs na kartę rowerową 

Dla czwartoklasistów zorganizowano zajęcia przygotowujące ich do zdobycia karty 

rowerowej . Uczestnicząc w tych zajęciach uczniowie pod opieką pana dyrektora szkoły 

Grzegorza Barana poszerzali wiedzę z wychowania komunikacyjnego, utrwalali znajomość 

znaków drogowych, doskonalili umiejętność jazdy na rowerze. Wszyscy uczniowie klasy 

wykazali się dobrą znajomością przepisów ruchu drogowego oraz umiejętnościami jazdy na 

rowerze i w 100% zdali egzamin na kartę rowerową. 

Udział uczniów w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego. 

 Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego. Uczniowie byli odpowiednio przygotowani do szkolnego turnieju, a najlepsi 

wzięli udział w turnieju gminnym zajmując wysokie II miejsce. Największą nagrodą dla nas, 

nauczycieli, była pewność, że zdobyta wiedza pobudziła uczniów do refleksji nad 

zachowaniem bezpieczeństwa na drodze. Wszyscy uczniowie wykazali się dużymi 

ambicjami, niezłą wiedzą i chęcią ciągłego doskonalenia umiejętności z zakresu 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

Powyższe działania podjęte przez szkołę na pewno zwiększyły świadomość uczniów jako 

jednych z wielu uczestników ruchu drogowego, co powinno przełożyć się na ich 

bezpieczeństwo na drogach.  

 

 

 
 
 


