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Małgorzata Bochenek 

Sprawozdanie z przystąpienia Zespołu Placówek Oświatowych   

w Biertowicach  do konkursu „Odblaskowa Szkoła”. 

ODBLASKOWA SZKOŁA 

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom jest podstawowym zadaniem, 

przed którym stoimy my – dorośli. Edukację komunikacyjną należy 

wprowadzać od najmłodszych lat, aby stała się nieodłącznym elementem życia 

młodego uczestnika ruchu drogowego. Ważnym jest, aby już w wieku 

wczesnoszkolnym uczyć dzieci samodzielnego poruszania się po drogach 

i umiejętności unikania zagrożeń w życiu codziennym. Dorośli odgrywają 

bardzo ważną rolę w procesie wychowania, gdyż zazwyczaj są autorytetem 

i wzorem do naśladowania dla dziecka. Mamy więc nadzieję, że przy pomocy 

rodziców, wychowawców oraz funkcjonariuszy policji nauczymy naszych 

uczniów odpowiedniego zachowania się na drogach, prawidłowego reagowania 

w sytuacjach zagrożenia, odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biertowicach 

i przedszkola spotkali się na sali gimnastycznej dnia 08.11.2011 roku o godzinie 

9:40 na przedstawieniu pod tytułem „Bądź bezpieczny na drodze”. 

W uroczystości uczestniczyło dwóch przedstawicieli policji, rodzice oraz 

nauczyciele. Uczniowie klasy I-III przedstawili program w ramach uczestnictwa 

szkoły w akcji „Odblaskowa szkoła”. Każdego dnia dzieci przebywają w takich 

miejscach jak: szkoła, droga do i ze szkoły czy przydomowe podwórko. 

W każdym miejscu można natknąć się na różne zagrożenia. Podczas apelu 

dzieci z klas młodszych chciały przestrzec przed czyhającymi 

niebezpieczeństwami. Zaproponowali kilka rad, które pozwolą uniknąć 

kłopotów lub rozwiązać niebezpieczną sytuację. Dzieci przypominały 

o zasadach obowiązujących pieszych na drodze. Opowiadając o tragicznych 

wypadkach na drodze, w których uczestnikami były dzieci, przekonały ich, 
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że warto przestrzegać przepisów. Zachęcały też do zachowania szczególnej 

ostrożności nawet podczas przechodzenia przez pasy. Na zakończenie 

zorganizowano pokaz mody odblaskowej. Dzieci były wyposażone w kamizelki, 

naszywki, paski, breloki, smycze, worki na pantofle, kurtki, okulary i czapki. 

Zostało zrobione zdjęcie pamiątkowe z policjantami.  

W tym dniu odbyło się także rozstrzygniecie szkolnego konkursu plastycznego 

pt. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Konkurs cieszył się dużą 

popularnością. W konkursie brały udział wszystkie klasy. Pierwsze miejsca 

zajęli z : 

klasy I- Jakub Stokłosa, 

Klasy II- Oskar Włoch, 

Klasy III- Joanna Turek, 

Klasy IV- Wanesa Grońska, 

Klasy V- Katarzyna Śliwa, 

Klasy VI- Natalia Sowa. 

Prace plastyczne zdobiły salę gimnastyczną podczas apelu. Dzięki hojności 

naszych sponsorów możliwe było zakupienie nagród i upominków. 

O godz. 10:30 wszyscy uczniowie z nauczycielami wyszli na pochód wzdłuż 

jezdni aż do skrzyżowania Kraków- Kalwaria. Tam czekali na nas policjanci, 

którzy zatrzymali ruch byśmy mogli przejść przez jezdnię. Było to niesamowite 

przeżycie dla społeczności uczniowskiej, ponieważ pogłębili swoją wiedzę na 

temat bezpiecznego korzystania z dróg. To był miły, pełen atrakcji dzień, który 

pozostanie w naszej pamięci na długo. Spotkanie z policjantami, gośćmi 

z zewnątrz zawsze wzbudza silne emocje u dzieci.  

W ramach akcji „Odblaskowa szkoła” wszyscy uczniowie zostali zaopatrzeni 

w elementy odblaskowe.  We wrześniu na zebraniach z rodzicami wychowawcy 

informowali o przebiegu konkursu i celu noszenia elementów odblaskowych 

również na terenie naszej wsi.  
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W klasach młodszych odbyły się praktyczne ćwiczenia w prawidłowym 

przechodzeniu przez jezdnię oraz w poruszaniu się po drodze publicznej. Odbył 

się także konkurs o „Bezpieczeństwie w ruchu drogowym”. Dzieci musiały 

wykazać się znajomością ruchu drogowego. W konkursie wzięli udział wszyscy 

uczniowie. Najlepsze wyniki uzyskali : 

klasa I- Ola Babiak, 

klasa II- Wiktoria Stokłosa i Magda Targosz, 

klasa III- Joanna Turek, 

klasa IV- Norbert Śmiłek, 

klasa V- Kacper Fus i Marcin Łęczyński, 

klasa VI- Kacper Fus. 

Klasa pierwsza otrzymała także certyfikat potwierdzający udział w III edycji 

programu „Klub Bezpiecznego Puchatka” oraz materiały edukacyjne dla 

nauczycieli, książeczki dla uczniów i ulotki dla rodziców.  Uczniowie kl. IV 

rozpoczęli zajęcia przygotowujące ich do uzyskania karty rowerowej.  

Kolejnym działaniem w ramach tej akcji było wykonanie na zajęciach koła 

plastycznego prac pt. Bądź ostrożny na drodze, które zdobią szkolne korytarze 

w budynkach A i B.  

Na lekcjach wychowania fizycznego są prowadzone zabawy i gry utrwalające 

zasady bezpiecznego korzystania z jezdni. W klasach starszych uczniowie brali 

udział w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela wychowania- fizycznego 

z udzielania pierwszej pomocy. Na godzinach do dyspozycji wychowawcy oraz 

na wybranych lekcjach w kl. IV - VI przeprowadzono pogadanki na temat 

bezpieczeństwa na drodze. 

Na szkolnych korytarzach wykonano gazetki pod hasłem: Ostrożni na drodze 

i Kodeks pieszego. Zakupiono  także książeczki pt. Bezpieczeństwo na drodze, 

w których jest wiele ciekawych gier i zabaw zespołowych dla dzieci klas 

młodszych oraz scenariusze lekcji  o bezpieczeństwie na drodze. 
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Szkoła to miejsce, w którym dzieci spędzają dużo czasu, uczęszczając 

na obowiązkowe i ponadprogramowe zajęcia szkolne, świetlicowe, sportowe, 

itp. Jest to miejsce, gdzie pozostają pod opieką nauczyciela, niestety nie zawsze 

stosują się jednak do zaleceń, stwarzając sytuacje zagrożenia zarówno dla siebie 

jak i dla innych. Dlatego też wskazane jest, aby każdy opiekun przywiązywał 

szczególną wagę do przekazywania swoim młodszym  

i starszym pociechom podstawowych zasad bezpieczeństwa jakich należy 

przestrzegać, by nie zrobić sobie i kolegom krzywdy. Nasza szkoła nie tylko 

uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza 

w drodze do i ze szkoły. 


