
Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1:  

Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, 

Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie  

w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna itp. 

Prowadzący: p. Bożena Wesoły, p. J. Drosińska 

Uczestnicy: uczniowie klas I-III 

Termin realizacji: wrzesień – październik 2016r. 

 W ramach działań promujących bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły 

zorganizowane zostały spotkania ze STRAŻĄ MIEJSKĄ, na których odbywały 

się praktyczne ćwiczenia w przechodzeniu przez jezdnię także z wykorzystaniem 

sygnalizacji świetlnej. Uczniowie wysłuchali pogadanki  dotyczącej bezpiecznego 

uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, rowerzysty oraz 

pasażera. Dzieci aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczyły w spotkaniu, a 

świadczyła o tym ilość zadawanych pytań i przemyślanych uczniowskich 

wypowiedzi na temat potrzeby bycia widocznym na drodze. 

 

   

     
 

 Odbyły się także spotkania z przedstawicielami  POLICJI dotyczące 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz sposobów udzielania pierwszej pomocy. 

Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi czynnościami w zakresie pomocy 

przedlekarskiej - oceną sytuacji i zabezpieczenia miejsca wypadku, oceną 

poszkodowanego i kontrolą czynności życiowych, wezwaniem pomocy, 

podstawami podtrzymywania życia (resuscytacja, reanimacja) . 



  

  
 

 W  obecnym roku szkolnym uczniowie klas pierwszych wzięli udział w programie 

edukacyjnym Akademia Bezpiecznego Puchatka. Wychowawcy prowadzą 

zajęcia polonistyczne, plastyczne i muzyczne mające na celu poprawę 

bezpieczeństwa dzieci i progres wiedzy w tym zakresie. Na zajęciach 

komputerowych uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskim Teście 

Bezpieczeństwa.  

 

 Zorganizowano Szkolny Konkurs plastyczny „Odblaski na plecaki” – dla klas I-

III. Wszyscy uczniowie wykazali się kreatywnością wykonując po kilka 

oryginalnych odblasków. Ekspozycja wytworów uczniów była dostępna na 

pikniku szkolnym w dniu 23 października 2016.  

 

 
 

 Podczas happeningu na płycie Rynku oraz idąc ulicami miasta uczniowie 

rozdawali mieszkańcom własnoręcznie wykonane odblaski.  

 

 Uczniowie klas I-III wzięli udział w Małopolskim Konkursie Plastycznym 

zorganizowanym przez Gazetę Krakowską „Bezpieczna droga do szkoły”. Prace 

konkursowe wykonało 156 uczniów. Zadaniem było po przeczytaniu i analizie 



bajki traktującej o bezpieczeństwie namalować dowolną techniką ilustrację do 

tekstu. Pomysłowość i twórcza interpretacja uczniów była ogromna. 

 

   
 

 W klasach I-III zostały przeprowadzone eliminacje, poprzedzone zajęciami z tej 

tematyki do konkursu wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, podczas 

których wyłoniono zespoły reprezentujące klasy w etapie między klasowym. 

W drugiej rundzie uczniowie współpracując  wykazywali się wiedzą ze 

znajomości znaków drogowych oraz poruszania się po drogach w terenie 

zabudowanym i poza nim. 

 

   
 

Imprezy promujące bezpieczeństwo uczniów w drodze  

do i ze szkoły. 

 

 Zorganizowaliśmy imprezę plenerową - szkolny piknik pod hasłem „Zdrowo, 

sportowo, odblaskowo”. W tej zabawie środowiskowej brały udział klasy I-VI 

oraz ich rodziny. Konkurencje sportowe miały charakter związany z 

bezpiecznym poruszaniem się na rowerze, na rolkach, deskorolce z odpowiednim 

wyposażeniem w odblaski.  

Całą kolorową uroczystość uświetnił przemarsz uczniów klas młodszych 

w kamizelkach odblaskowych z przygotowanymi transparentami. Na 

transparentach widniały hasła promujące świadome i bezpieczne 

przemieszczanie się po ulicach miasta i gminy.   

Uatrakcyjniając to niedzielne popołudnie wybraliśmy odblaskową miss i mistera 

imprezy oraz zaprezentowaliśmy odblaskowy pokaz mody.  



  
 

  
 

      
 

 

 W naszej szkole, jak co roku odbyła się uroczystość Ślubowania klas 

pierwszych. Ślubowanie to impreza obejmująca uczniów oraz ich rodziny. W tym 

roku hasłem przewodnim było „Bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły i 

domu”.  

               
 

 Nasi wychowankowie promowali bezpieczeństwo także swoją wzorową postawą. 

Odbył się przemarsz pod hasłem „Idę odblaskowo z całą moją szkołą” dużej 

społeczności uczniowskiej. Wszyscy uczniowie podczas tej parady wyposażeni 

byli w kamizelki odblaskowe. Nad bezpieczeństwem przemarszu czuwała policja 

oraz straż miejska. Zarówno z Policją skawińską jak i Strażą Miejską nasza 

szkoła nawiązała ścisłą współpracę. Ta interesująca  zielona procesja zakończyła 

się na płycie Rynku happeningiem. Uczniowie utworzyli „DWÓJKĘ” – numer 

naszej szkoły, odśpiewali „Odblaskową piosenkę”, spotkali się z władzami 



naszego miasta, którym przekazali własnoręcznie wykonane odblaski  

a także nagrano wywiad, który pani Dyrektor  udzieliła radiu WAWA. 

    

   
 

  Przed feriami nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej 

przeprowadzili w każdej klasie  cykl zajęć mający na celu przypomnienie 

dzieciom zasad bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu podczas 

ferii, zabaw na śniegu w różnych miejscach do tego przeznaczonych.  

 We wszystkich klasach edukacji wczesnoszkolnej prowadzone są zajęcia 

dotyczące bezpiecznego zachowania w domu i unikania zagrożeń. Uczniowie 

nabywają nawyki dbania o własne bezpieczeństwo przy obsłudze sprzętu 

gospodarstwa domowego. 

 W ramach współpracy z policją w klasach I- III nauczyciele przeprowadzili 

zajęcia, uczniowie utrwalili sobie zasady zachowania podczas spotkania 

z nieznajomym, który zachęca do podwiezienia lub poczęstunku. Uczniowie 

poznali sposoby zachowania się w takich sytuacjach oraz osoby, do których mogą 

się zwrócić z prośbą o pomoc. 

 Na świetlicy szkolnej w miesiącach wrzesień i październik realizowana jest 

tematyka dotycząca bezpieczeństwa na drodze. Uczniowie pod kierunkiem 

wychowawców wykonują prace plastyczne, czytają teksty informacyjne, 

odgrywają scenki dramowe, rozwiązują zagadki, quizy i w ten sposób utrwalają 

poznane zasady. W ramach zajęć świetlicowych uczniowie wraz z wychowawcami 

świetlicy ułożyli tekst piosenki „Noś odblaski” do znanej melodii. Piosenka często 

towarzyszy uczniom podczas zabaw ruchowo- tanecznych.     

                                          Co to za świecące paski 

Ach to przecież są odblaski 

Bo to ważne jest bezsprzecznie 

Byśmy czuli się bezpiecznie 

 Ref: Trala lala, tralala, każde dziecko odblask ma / 2x 

Nam nie straszna żadna droga 

Gdy się świeci każda noga 

My się chodzić nie boimy 

Bo odblaski wciąż nosimy 



Ref: Trala lala, tralala, każde dziecko odblask ma / 2x 

Pomyśl także choć przez chwilę 

Chcesz na spacer iść z pupilem 

Wszystko gra na 102 

Gdy Twój pupil odblask ma 

Ref: Trala lala, tralala, każde dziecko odblask ma / 2x 

Nikt odblasków się nie wstydzi 

A kierowca z dala widzi 

Bo bezpieczne wszystkie dzieci 

Kiedy odblask jasno świeci 

Ref: Trala lala, tralala, każde dziecko odblask ma / 2x 

Czy dorośli, czy też dzieci 

Niech się odblask na Was świeci 

Wtedy wszyscy zobaczycie 

Odblask znaczy ludzkie życie  

TAK TAK TAK TAK TAK TAK ODBLASK TO JEST ŻYCIA 

ZNAK /2X 

 

 We wrześniu zostały przygotowane gazetki ścienne promujące bezpieczeństwo 

podczas drogi do i ze szkoły.  

  

     
 

 

 Został przeprowadzony Konkurs na „Odblaskową rymowankę”.  Wpłynęło na 

niego wiele interesujących prac podkreślających wagę bezpieczeństwa pieszego 

oraz konieczność noszenia odblasków. Rymowanki zostały wyeksponowane na 

gazetkach szkolnych, dzięki czemu mogli obejrzeć je rodzice podczas pikniku oraz 

cała społeczność szkolna. Niektóre z tych rymowanek były głośno skandowane 

podczas odblaskowego marszu ulicami Skawiny.  

 



 
 

 


