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Ocena spełnionych kryteriów głównych 

Opis kryterium głównych 
ilość uczniów

wyposażonych
w odblaski /
ogólna ilość

uczniów 

Ile procent
uczniów zostało
wyposażonych

w odblask

 Liczba
punktów
zgodna z

punktacją
regulaminową

Ile procent uczniów zostało wyposażonych w 
kamizelki odblaskowe, w stosunku do ogólnej liczby 
uczniów uczęszczającej do danej szkoły podstawowej

45 30%

Ile procent uczniów zostało wyposażonych w 
elementy odblaskowe inne niż kamizelki odblaskowe,
w stosunku do ogólnej liczby uczniów uczęszczającej
do danej szkoły podstawowej

153 + 22
(oddział

przedszkolny)
= 175

100%

Ocena spełnionych kryteriów dodatkowych 

Lp. Opis kryterium dodatkowych

Sposób
naliczania
punktów

konkursowych

Liczba
punktów
zgodna z

punktacją
regulaminową

1. Organizacja w trakcie trwania akcji ogólnoszkolnego TAK

mailto:spdulowa@op.pl


konkursu plastycznego na temat bezpieczeństwa            w 
ruchu drogowym 

2. Organizacja w trakcie trwania akcji ogólnoszkolnego 
konkursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego 

TAK

3. Organizacja  imprez  promujących  bezpieczeństwo
uczniów w drodze do i ze szkoły (np. festynów, imprez
plenerowych, itp.) 

TAK

4. Organizacja  zajęć  pozalekcyjnych,  kółek  zainteresowań
związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego 

TAK

5. Udział uczniów
danej szkoły w
Ogólnopolskim

Turnieju
Bezpieczeństwa

Ruchu Drogowego
– dla szkół

podstawowych 

(punktów, za udział w
poszczególnych etapach

nie sumuje się)

Na etapie szkolnym TAK

Na etapie powiatowym TAK

Na etapie 
wojewódzkim

NIE

Na etapie 
ogólnopolskim

NIE

6. Lokalna promocja
idei konkursu
„Odblaskowa

Szkoła”

Udokumentowane publikacje:  
 na stronach internetowych szkoły  
 na innych stronach www               
 na gazetkach ściennych  

13
1
7

Udokumentowane publikacje w 
mediach lokalnych (o zasięgu 
gminy, powiatu):  
 w prasie 
 w TV 
 w radiu 

Publikacja
ukazała się w

„Gazecie
Krakowskiej” z
dn. 9.10.2015 r.

w rubryce:
Zdjęcie
tygodnia

Udokumentowane publikacje w 
mediach o zasięgu 
ogólnowojewódzkim:
 w prasie 
 w TV 
 w radiu

Publikacja
ukazała się w

„Gazecie
Krakowskiej” z
dn. 9.10.2015 r.

w rubryce:
Zdjęcie
tygodnia

 Udokumentowane publikacje w 
mediach o zasięgu ogólnopolskim: 
w prasie 
 w TV 
 w radiu 

0

7. Inne niekonwencjonalne sposoby wpływu na poprawę 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym uczniów danej szkoły
podstawowej. 

TAK



8. Strażnik szkolny pomagający dzieciom w przekraczaniu 
jezdni na przejściu dla pieszych w rejonie szkoły 

NIE – nie ma
strażnika

pomagającego
uczniom na
drodze, nie

szkoła decyduje
o jego

zatrudnieniu
            
I. Kryteria główne
1. Wyposażenie uczniów w kamizelki odblaskowe.
Uczniowie naszej szkoły są wyposażeni w kamizelki odblaskowe. Są one przechowywane w szatni
kl. I-III i podczas każdego wyjścia na spacer lub wycieczkę są zakładane przez uczniów naszej
szkoły w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drodze. Zakładanie kamizelek i sposób ich noszenia
nadzoruje nauczyciel będący opiekunem grupy. 

Uczniowie klasy I podczas spaceru

 
Klasa II b w kamizelkach odblaskowych 

2. Wyposażenie w elementy odblaskowe inne niż kamizelki odblaskowe  
W  bieżącym  roku  szkolnym  wszyscy  uczniowie  naszej  szkoły  zostali  wyposażeni  opaski
odblaskowe,  których  fundatorem była  firma  Mercedes  –  Benz.  Ponadto  każdy z  uczniów oraz
przedszkolaków otrzymał odblaskową naklejkę na plecak lub odzież albo zawieszkę w kształcie
koniczynki.  Uczniowie  otrzymali  je  podczas  prelekcji  z  policjantami  organizowanymi  w naszej
szkole we wrześniu oraz w październiku. 



Uczniowie klasy III z elementami odblaskowymi przypinanymi do plecaków lub na odzież

II. Kryteria dodatkowe
1. Organizacja w trakcie trwania akcji ogólnoszkolnego konkursu plastycznego na temat 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
W trakcie  trwania  akcji  w szkole  zorganizowaliśmy konkurs  plastyczny w dwóch kategoriach.
Pierwsza  z  nich  obejmowała  uczniów klas  I-III,  a  druga  uczniów klas  IV-VI.  Odbył  się  on w
końcem września, a podsumowanie miało miejsce w październiku podczas szkolnych obchodów
Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Konkurs nosił tytuł „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” i
polegał  na  przygotowaniu  pracy  w  dowolnym  formacie  i  przy  użyciu  dowolnej  techniki  z
wykorzystaniem odblaskowych kolorów. Prace konkursowe zostały 1 października wyeksponowane
na szkolnym korytarzu, gdzie każdy uczeń oraz goście naszej szkoły mogli je podziwiać.

Uczniowie klasy I podczas wykonywania plakatów na szkolny konkurs plastyczny
„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

Wystawa prac konkursowych na szkolnym korytarzu



Zwycięzcy konkursu plastycznego „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

klasy I-III -  I miejsce – Weronika Starzycka kl. II b (wykonała pracę farbami plakatowymi z
naklejanymi elementami nawiązującą do tematu bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię)

klasy  IV-VI  -  I  miejsce  –  Weronika  Kurek  kl.  V (wykonała  pracę  wyklejaną  papierami
kolorowymi przypominającą o konieczności  noszenia odblasków, które chronią nasze zdrowie i
życie)

Zwycięzcy  otrzymali  dyplomy  oraz  nagrody  wręczone  przez  panią  Dyrektor  w  obecności
wszystkich uczniów i pracowników szkoły oraz rodziców zebranych na uroczystości Dnia Komisji
Edukacji Narodowej.

2. Organizacja w trakcie trwania akcji ogólnoszkolnego konkursu wiedzy o bezpieczeństwie w
ruchu drogowym. 
Podsumowaniem prelekcji i innych działań, które podjęliśmy w naszej szkole w ramach konkursu
„Odblaskowa  Szkoła”  ,  był  szkolny  konkurs  wiedzy  o  bezpiecznej  drodze  do  i  ze  szkoły.
Przeprowadzony został w październiku, podobnie jak konkurs plastyczny, w dwóch kategoriach.
Pierwsza z nich obejmowała uczniów klas I-III, a druga uczniów klas IV-VI. Wyłonieni podczas
rozgrywek wiedzowych w klasie reprezentanci (po trzech uczniów z każdej klasy), pisali test, w
którym musieli wykazać się znajomością przepisów drogowych i bezpiecznych zachowań w ruchu
drogowym.  Wiedzę  tę  uczniowie  nabyli  podczas  wcześniejszych  spotkań  z  policjantami,  gdy
funkcjonariusze w przystępny sposób przekazywali  swoją wiedzę uczniom oraz odpowiadali  na
nurtujące dzieci pytania. 
Zwycięzcy konkursu wiedzy „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

klasy I – III - I miejsce – Igor Bednarczyk kl. III

klasy IV-VI - I miejsce – Miłosz Bartosik kl. V

Uczniowie podczas szkolnego konkursu wiedzy „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

Nagrodzeni w konkursach szkolnych „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”



3. Organizacja imprez promujących bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły (np.
festynów, imprez plenerowych, itp.) 

W naszej  szkole we wrześniu oraz  w październiku odbyło się  siedem wycieczek pieszych pod
hasłem  „Bezpiecznie  zwiedzamy  okolice”.  Uczniowie  pod  opieką  nauczycieli  wybrali  się  do
sąsiednich miejscowości. Każda z klas odbyła praktyczną naukę bezpiecznego przechodzenia przez
jezdnię oraz tory kolejowe. Podczas tych wypraw jedni zwiedzili Puszczę Dulowską, inni Pałac w
Młoszowej, a jeszcze inni wędrowali  śladami „Zaginonej Wioski” - projektu unijnego Dulowej.
Każdy  uczeń  musiał  wykazać  się  znajomością  zasad  bezpiecznego  poruszania  się  po  drodze.
Podczas  naszych  wypraw  spotykaliśmy  patrole  policyjne,  które  sprawdzały  czy  jesteśmy
bezpiecznymi użytkownikami dróg.

Przedszkolaki podczas wyprawy na Błonia Karniowickie

Uczniowie klasy I podczas „odblaskowej” wycieczki śladami „Zaginionej wioski” w Dulowej

Uczniowie klasy VI podczas praktycznej nauki bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię w
okolicach szkoły



Uczniowie klas drugich na pieszej wycieczce w Zespole Parkowo – Pałacowym w Młoszowej

Trzecioklasiści podczas wycieczki do Puszczy Dulowskiej
(za przejściem kolejowym w Młoszowej)

4.Organizacja zajęć pozalekcyjnych, kółek zainteresowań związanych z bezpieczeństwem
ruchu drogowego 

Włączając się do programu „Odblaskowa szkoła” członkowie koła technicznego – uczniowie klasy
czwartej, podczas zajęć pozalekcyjnych wzięli udział w szkoleniu na temat bezpieczeństwa w ruchu
drogowym  oraz  z  różnorodnych  materiałów  plastycznych  wykonali  dla  siebie  elementy
odblaskowe.  Te  dodatkowe  zajęcia  odbywają  się  raz  w  tygodniu  i  zostały  zaplanowane  w
całorocznym  planie  pracy  szkoły,  mając  na  względzie  promowanie  edukacji  związanej  z
bezpieczeństwem w ruchu drogowym.  W trakcie  ich  realizacji  uczniowie  przygotowują  się  do
egzaminu na kartę rowerową, który co roku odbywa się w naszej szkole na wiosnę.

Uczennice klasy czwartej z własnoręcznie wykonanymi odblaskami



Odblaski wykonane przez uczniów na dodatkowych zajęciach „Koło techniczne”

5. Udział uczniów danej szkoły w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
– dla szkół podstawowych 

W bieżącym roku szkolnym w konkursie wiedzy „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” zmagało
się na etapie szkolnym 21 uczniów kl. I-VI. W klasach I-III zwyciężył uczeń, który rozwiązał test
uzyskując 100% punktów, w kategorii klas IV-VI zwycięzca osiągnął wynik 88,8%.
W bieżącym roku nasi  uczniowie:  Miłosz Bartosik,  Bartłomiej  Brzózka,  Kamila Majerska i
Julia Gąsior z etapu gminnego awansowali do rangi  powiatu w konkursie „Bezpieczeństwo w
Ruchu Drogowym”, w którym zdobyli III miejsce rywalizując z innymi uczniami z terenu całego
powiatu chrzanowskiego.

6. Lokalna promocja idei konkursu „Odblaskowa Szkoła”

a. Udokumentowane publikacje na stronach internetowych szkoły.  
 Na  stronie  internetowej  szkoły  :  www.sp  dulowa.one.pl umieszczaliśmy  wszelkie  informacje
związane z akcją „Odblaskowa Szkoła”, w całym okresie jej trwania. 
Dotyczyły one spotkań organizowanych na terenie  szkoły,  konkursów i  ich rozstrzygnięć,  akcji
plenerowych i wewnątrzszkolnych, jak i samej idei akcji. Oto niektóre z nich:  

Odblaskowa szkoła to jest to!
4 października 2015
W ramach działań konkursowych ,,Odblaskowej szkoły ” uczniowie klasy drugiej wykonywali 
pracę plastyczną oraz gazetkę „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.
mgr Aneta Bałuszek

Wiemy, co to znaczy bezpieczeństwo na drodze.
4 października 2015

Uczniowie klasy I w ramach realizowanego programu „Odblaskowa szkoła” wykonywali plakaty 
na temat „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Najmłodsi wiedzą bowiem, dlaczego należy nosić 
odblaski i co znaczy bezpieczeństwo na drodze.
mgr Urszula Kokoszka

http://www.spdulowa.one.pl/
http://www.spdulowa.one.pl/
http://www.spdulowa.one.pl/wp-content/uploads/2015/10/IMG_1936.jpg
http://www.spdulowa.one.pl/wp-content/uploads/2015/10/IMG_1941.jpg
http://www.spdulowa.one.pl/wp-content/uploads/2015/10/IMG_1948.jpg


 

Najważniejsze bezpieczeństwo
4 października 2015

Uczniowie klasy trzeciej przygotowali klasową gazetkę nawiązującą do tematu bezpiecznej drogi 
do i ze szkoły. Podczas spotkania z panem dzielnicowym asp. sztab. Wojciechem Głuchem 
przypomnieli sobie zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Aby jeszcze lepiej je sobie 
utrwalić, wykonali prace plastyczne będące odzwierciedleniem zasad, którymi zawsze powinien 
kierować się pieszy, m.in..:

• Przechodzenie przez jezdnię na wyznaczonych przejściach dla pieszych.

• W przypadku braku takich miejsc, przechodzenie przez jezdnię w miejscach dozwolonych 
(nie na wzniesieniach i zakrętach) o dobrej widoczności.

• W przypadku braku chodnika lub drogi dla pieszych, przemieszczanie się poboczem, a w 
razie jego braku jezdnią, ale tylko lewą stroną drogi.

• Dokładne sprawdzenie, czy z żadnej ze stron nie nadjeżdża samochód.

• Noszenie elementów odblaskowych, szczególnie o zmroku i wieczorem.

• Pamiętanie, że jeśli na sygnalizatorze świetlnym „miga zielone światło” należy poczekać, 
gdyż wkrótce zapali się światło czerwone.

mgr Joanna Bogacka – Pająk

Idziemy na wycieczkę
15 października 2015

W miesiącu październiku klasa I była na pieszej wycieczce „Śladem zaginionej wioski” na terenie 
Dulowa. W trakcie poszukiwania znaków zaginionej wioski, nie zapomnieli o zachowaniu 
bezpieczeństwa. Na pieszą wycieczkę wybrali się w kamizelkach odblaskowych, aby byli bardziej 
widoczni dla kierowców.

mgr Urszula Kokoszka

http://www.spdulowa.one.pl/wp-content/uploads/2015/10/IMG_1905.jpg
http://www.spdulowa.one.pl/wp-content/uploads/2015/10/IMG_1907.jpg
http://www.spdulowa.one.pl/wp-content/uploads/2015/10/IMG_1909.jpg
http://www.spdulowa.one.pl/wp-content/uploads/2015/10/IMG_1910.jpg
http://www.spdulowa.one.pl/wp-content/uploads/2015/10/IMG_1911.jpg
http://www.spdulowa.one.pl/wp-content/uploads/2015/10/IMG_1912.jpg
http://www.spdulowa.one.pl/wp-content/uploads/2015/10/IMG_1994.jpg
http://www.spdulowa.one.pl/wp-content/uploads/2015/10/IMG_1995.jpg
http://www.spdulowa.one.pl/wp-content/uploads/2015/10/obraz-108-1.jpg
http://www.spdulowa.one.pl/wp-content/uploads/2015/10/Obraz-109.jpg
http://www.spdulowa.one.pl/wp-content/uploads/2015/10/Obraz-110.jpg
http://www.spdulowa.one.pl/wp-content/uploads/2015/10/Obraz-111.jpg


 Przeczytaj także

• Temat lekcji: Bezpieczeństwo na drodze.

• Jesteśmy odblaskowi

• Odblaskowa Szkoła na zajęciach koła technicznego

• Wyniki Szkolnych Konkursów pt. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

• Finał konkursu Odblaskowa szkoła 2015 w klasie II b

b. Udokumentowane publikacje na innych stronach www.               
Zamieszczona została publikacja na internetowej stronie Miasta Trzebinia http://www .trzebinia 
.pl/aktual nosci/5229 -bezpieczn i-na-drodz e. Oto ona:

Trzebinia: Bezpieczni na drodze 
Wiadomości
Utworzono: 2015-10-08 15:30
- 

Po raz kolejny w Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi - Królowej w Dulowej uczniowie 
przystąpili do realizacji zadań, zorganizowanych w ramach konkursu „Odblaskowa szkoła”. 
Wszystko po to, aby ciągle przypominać sobie, jak ważne dla ludzkiego zdrowia i życia jest nasze 
zachowanie na drodze.

 Wszyscy uczniowie szkoły uczestniczyli w prelekcjach z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w 
Trzebini oraz Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie, podczas których utrwalili sobie wiedzę 
na temat poruszania się po drogach. Następnie wiedzę tę wykorzystali w praktyce: uczniowie klas I-
VI udali się na wycieczki piesze, podczas których wykazywali się umiejętnościami przechodzenia 
przez jezdnię, poruszania się odpowiednią stroną ulicy w przypadku braku przy niej chodnika oraz 
wskazania miejsc, w których przechodzenie przez jezdnię jest zabronione.

 Każdy z uczniów wyposażony został przez firmę „ Mercedes Benz” w odblask. To ważny element, 
ponieważ temu małemu przedmiotowi, przyczepionemu do odzieży wierzchniej lub plecaka, 
niejednokrotnie możemy zawdzięczać bezpieczną drogę do i ze szkoły, szczególnie w jesienne 
poranki i mgliste popołudnia.

 Oprócz spotkań i wycieczek uczniowie aktywnie włączyli się w przygotowanie klasowych gazetek 
na temat bezpieczeństwa, wykonali znaki, które - rozstawione w różnych częściach szkoły - 

http://chrzanowski24.pl/wiadomoci-lokalne/lokalne
http://chrzanowski24.pl/wiadomosci-lokalne/trzebinia-bezpieczni-na-drodze-301115577
http://www/
http://www.spdulowa.one.pl/final-konkursu-odblaskowa-szkola-2015-w-klasie-ii-b/
http://www.spdulowa.one.pl/wyniki-szkolnych-konkursow-pt-bezpieczenstwo-w-ruchu-drogowym/
http://www.spdulowa.one.pl/odblaskowa-szkola-na-zajeciach-kola-technicznego/
http://www.spdulowa.one.pl/jestesmy-odblaskowi/
http://www.spdulowa.one.pl/temat-lekcji-bezpieczenstwo-na-drodze/


przypominają wszystkim o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na drodze. Uczniowie klas I-VI 
licznie wzięli udział w szkolnym konkursie plastycznym pt. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, 
a przedstawiciele tych klas rywalizowali w konkursie wiedzy pod tym samym tytułem.

 Podsumowaniem akcji był odblaskowy dzień. Wówczas to wszyscy w szkole spotkali się ubrani w 
odblaskowe kolory, które sprawiają, że jesteśmy bardziej widoczni, a zarazem bezpieczni na 
drodze.

 Informacja przesłana przez Szkołę Podstawową im. Świętej Jadwigi - Królowej w Dulowej

Urząd Miasta Trzebinia, http://www.trzebinia.pl/, http://www.trzebinia.pl/aktualnosci/5229-
bezpieczni-na-drodze

c. Udokumentowane publikacje na gazetkach ściennych.     
Wszystkie informacje związane z akcją „Odblaskowa Szkoła” umieszczone zostały na gazetkach
klasowych.  Każdy zespół  klasowy miał  za zadanie przygotować ścienną gazetkę w swojej  sali,
gdzie zamieszczone zostały najważniejsze informacje związane z bezpieczeństwem na drodze.   
     

    
  

Gazetki klas: pierwszej i piątej przypominają o roli odblasków podczas poruszania się ulicą

Klasa trzecia przygotowała gazetkę, na której chciała pokazać bezpieczną drogę do szkoły

d. Udokumentowane publikacje w mediach o zasięgu gminy, powiatu i ogólnowojewódzkim.
W dniu 9 października 2015 roku w „Gazecie Krakowskiej” (prasie o zasięgu naszej gminy, 
powiatu oraz województwa) ukazała się informacja ze zdjęciem o akcji „Odblaskowa szkoła” 
przeprowadzanej w roku szk. 2015/2016 w naszej szkole. Informacja ta ukazała się w rubryce 
zatytułowanej „Zdjęcie tygodnia”.

http://www.trzebinia.pl/aktualnosci/5229-bezpieczni-na-drodze
http://www.trzebinia.pl/aktualnosci/5229-bezpieczni-na-drodze
http://www.trzebinia.pl/


7. Inne niekonwencjonalne sposoby wpływu na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym
uczniów.

a. Spotkania z policjantami

Pierwsze w tej edycji konkursu „Odblaskowa szkoła” spotkanie z dzielnicowym asp. sztab. 
Wojciechem Głuchem, który przypomniał uczniom naszej szkoły zasady bezpiecznego poruszania 
się po drogach odbyło się 25 września. Spotkanie odbyło się w dwóch częściach. W pierwszej 
wzięli udział uczniowie kl. I-III, a w drugiej kl. IV-VI. Wszyscy przypomnieli sobie, którą stroną 
jezdni należy się poruszać, gdy jest przy niej chodnik, a którą jeśli go nie ma, że przechodzimy 
wyłącznie po przejściu dla pieszych, jeśli jest ono w zasięgu 100 m. od miejsca, w którym chcemy 
przejść oraz jakie czynności należy wykonać zanim wejdziemy na jezdnię. Odświeżyliśmy sobie 
także wiedzę, że nigdy nie wolno przechodzić na zakręcie oraz na wzniesieniu, a także, że nawet 
przy zapalnym zielonym świetle sygnalizatora, nie możemy przejść, jeśli nadjeżdża pojazd 
uprzywilejowany. Wiele z tych zasad stosujemy codziennie podczas drogi do i ze szkoły. Po części 
związanej z bezpieczeństwem, pan dzielnicowy pokazał uczniom atrybuty policjanta i opowiedział 
kiedy się ich używa. Na koniec spotkania wszyscy uczniowie otrzymali odblaskowe elementy, które
zostały naklejone lub przypięte do plecaków i ubrań, aby zwiększać nasze bezpieczeństwo podczas 
drogi do i ze szkoły.



Uczniowie podczas spotkania z  z panem dzielnicowym asp. sztab. Wojciechem Głuchem

Podczas prelekcji policjant tłumaczy uczniom jak bezpiecznie poruszać się po drogach

Kolejnymi gośćmi naszej  szkoły w ramach działań konkursu „Odblaskowa szkoła” byli policjanci
z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie. Odwiedzili nas w dniu, w którym wszyscy swoim
strojem,  a  właściwie  jego  kolorami,  przypominaliśmy  sobie  o  akcji  noszenia  odblasków  jako
najprostszej  metodzie  na  bycie  widocznym  na  drodze.  Podczas  prelekcji,  którą  na  temat
bezpieczeństwa  przeprowadzili  dla  nas  policjanci,  mogliśmy  zadawać  pytania  na  temat  ruchu
drogowego.
Na  podsumowanie  spotkania  każdy  z  nas  otrzymał  odblaskową  opaskę  i  wspólnie  z  gośćmi
ustawiliśmy się do odblaskowego zdjęcia,  które później  zostało opublikowane w prasie oraz na
stronie internetowej Urzędu Miasta Trzebini.

Podsumowanie akcji „Odblaskowa szkoła”. Zdjęcie podczas spotkania z policjantami z Komendy
Powiatowej Policji w Chrzanowie



b. Znaki drogowe na naszych korytarzach
W ramach konkursu „Odblaskowa szkoła”, wszystkie klasy przygotowały znaki przypominające o
bezpiecznym poruszaniu się po drogach. Mogły to być symbole rzeczywiste lub wymyślone przez
uczniów  na  wzór  znaków  drogowych.  Po  ich  wykonaniu  zostały  rozmieszczone  w  różnych
częściach szkoły, aby przypominać o zasadach bezpiecznego korzystania z dróg. W tym również o
konieczności noszenia odblasków. 

Jeden ze znaków wykonanych przez uczniów znajdujący się na dolnym korytarzu szkoły

Znaki drogowe wykonane przez uczniów klasy pierwszej

III. PODSUMOWANIE  
W trakcie  realizacji  zadań  konkursu  „Odblaskowa  Szkoła”  w  naszej  szkole  odbyło  się  wiele
ciekawych i atrakcyjnych dla uczniów spotkań, konkursów, zajęć oraz wycieczek. Uczniowie w
niecodziennej formie przypomnieli sobie ważne zasady zachowania się na drodze oraz konieczność
noszenia odblasków, które zwłaszcza w jesienne wieczory są bardzo ważnym elementem naszego
bezpiecznego  przemieszczania  się  po  drogach.  Przy  okazji  mogli  zobaczyć  z  bliska,  a  nawet
dotknąć przedmioty, którymi policjanci posługują się w swojej pracy, np. kajdanki, gaz łzawiący
czy „lizak”. Każdy z nich otrzymał drobny upominek w postaci odblasku, a zwycięzcy szkolnych
konkursów także dyplomy i nagrody wręczone przez panią dyrektor podczas szkolnej uroczystości
w obecności całej społeczności szkoły (uczniów, nauczycieli i rodziców i zaproszonych gości). 
Serdecznie dziękujemy Komendantowi Powiatowej Policji w Chrzanowie  insp. Tomaszowi Zając
oraz Komendantowi Komisariatu Policji w Trzebini podinsp. Mirosławowi Kulskiemu za pomoc w
organizacji spotkań i prelekcji dla dzieci na terenie naszej szkoły. 
Koniec tegorocznej edycji konkursu „Odblaskowa szkoła” nie oznacza dla nas rozstania z tematem
bezpieczeństwa. Nasi uczniowie przez cały rok szkolny podczas spacerów i wycieczek korzystają z
odblaskowych kamizelek, a tematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym towarzyszy zajęciom na
różnych przedmiotach. W maju nasza szkoła już od 2008 roku jest organizatorem gminnego oraz
powiatowego  konkursu  „Bezpieczeństwo  w  Ruchu  Drogowym”  dla  szkół  podstawowych  oraz
gimnazjalnych  z  terenu  całej  gminy  Trzebinia  i  powiatu  chrzanowskiego.  Jest  to  duże
przedsięwzięcie, do którego przygotowujemy się także w bieżącym roku szkolnym.
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