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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 odblaski

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 

Ile procent uczniów zostało
wyposażonych w elementy

odblaskowe inne niż
kamizelki odblaskowe, w

stosunku do ogólnej liczby
uczniów uczęszczającej do
danej szkoły podstawowej 

80

162

50%

162

162

100%



Ocena spełnionych kryteriów dodatkowych 

l.p. Opis kryteriów dodatkowych Sposób naliczania
punktów

konkursowych

Liczba punktów
zgodna z

punktacją
regulaminową

1. Organizacja w trakcie trwania akcji 
ogólnoszkolnego konkursu plastycznego na 
temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

TAK/NIE

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

TAK/NIE

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

Ilość punktów
w zakresie 1 – 100,

w zależności od
rozmachu imprezy
i zaangażowania

innych podmiotów

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

TAK/NIE

5. Organizowanie przez uczniów akcji 
promujących bezpieczeństwo pieszych 
skierowanych do Seniorów

TAK/NIE

6. Udział uczniów danej 
szkoły w Ogólnopolskim 
Turnieju Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego – dla 
szkół podstawowych 
(punkty, za udział w 
poszczególnych etapach 
nie sumuje się )

na etapie szkolnym TAK/NIE

na etapie 
powiatowym 

TAK/NIE

na etapie 
wojewódzkim 

TAK/NIE

na etapie 
ogólnopolskim 

TAK/NIE

7. Lokalna 
promocja idei 
konkursu 
„Odblaskowa 
Szkoła” 

Udokumentowane publikacje: 
• na stronach 

internetowych szkoły 
• na innych stronach www
• na gazetkach ściennych 

Ilość publikacji:
• 14
• 3
• 9

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

• w prasie 
• w TV 
• w radiu 

Ilość publikacji:
• 0

Udokumentowane publikacje 
w mediach o zasięgu 
ogólnowojewódzkim:

Ilość publikacji:
• 0



• w prasie
• w TV 
• w radiu 

Udokumentowane publikacje 
w mediach o zasięgu 
ogólnopolskim:

• w prasie
• w TV
• w radiu 

Ilość publikacji:
• 0

8. Inne niekonwencjonalne sposoby wpływu na
poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym

uczniów danej szkoły podstawowej. 

1 - 100

9. Strażnik szkolny pomagający dzieciom w
przekraczaniu jezdni na przejściu dla pieszych w

rejonie szkoły 

TAK/NIE

10
.

Szata graficzna nadesłanego sprawozdania 1 - 20

SUMA PUNKTÓW

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. W tym roku 
pozyskaliśmy w ramach akcji ODBLASKOWA SZKOŁA 20 kamizelek odblaskowych, 
których fundatorem była firma FRANTOM. 

Klasa I w nowych kamizelkach.

2. Wyposażenie w elementy odblaskowe inne niż kamizelki odblaskowe   
W bieżącym roku szkolnym wszyscy uczniowie naszej szkoły zostali wyposażeni w opaski 
odblaskowe, ufundowane przez UMiG w Trzebini. Uczniowie otrzymali odblaski jako 
gadżet do szkolnej gazetki „Pod okiem Jadwigi” redagowanej przez uczniów naszej szkoły 
w ramach pracy biblioteki szkolnej. 



I. 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-
VII. Odbył się on w październiku, a podsumowanie będzie podczas corocznej imprezy 
środowiskowej Młode Talenty Na Start. Konkurs nosił tytuł „Odblaskowa Szkoła” 
i polegał na przygotowaniu pracy w dowolnym formacie i przy użyciu dowolnej techniki
z wykorzystaniem odblaskowych kolorów. Uczniowie pracowali w kilkuosobowych 
grupach. Prace konkursowe zostały wyeksponowane na klasowych gazetkach gdzie 
oprócz uczniów mogli je zobaczyć rodzice podczas październikowych Drzwi Otwartych.



Plakaty tworzone przez uczniów klasy IVb

Plakaty tworzone przez uczniów klasy VII



Plakaty tworzone przez uczniów klasy II

2. Organizacja w trakcie trwania akcji ogólnoszkolnego konkursu wiedzy o   
bezpieczeństwie ruchu drogowego.  
23 października 2017 r. dwunastu uczniów, przedstawicieli klas III – VII rywalizowało 
ze sobą rozwiązując test dotyczący przepisów w ruchu drogowym. Wszyscy podeszli 
do wyzwania bardzo poważnie. Jednak zwycięzca mógł być jeden. Największą liczbę 
punktów zdobył uczeń - Jan Porowski, uczeń klasy IV a. 

Szkolny konkurs wiedzy o 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 uczniowie młodszych klas pod opieką
nauczycieli wybrali się na spacery, podczas których odbyli praktyczną naukę 
bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.

Klasa II podczas spaceru.
Prace plastyczne wykonane przez uczniów w ramach konkursu plastycznego stały się 
dla lokalnego społeczeństwa kierunkowskazem do bezpieczeństwa podczas poruszania 
się pieszych po drogach.  Można je zobaczyć na wystawach w WDK w Karniowicach 
oraz WDK w Dulowej. 

Wystawa prac plastycznych w WDK w Karniowicach



Wystawa prac plastycznych w WDK w Dulowej
Bądź bezpieczny – noś odblaski!
Uczniowie klasy VI i VII w ramach zajęć z informatyki wykonywali wg własnego 
pomysłu ulotki informacyjne promujące bezpieczne zachowanie pieszego na drodze. 
Najlepsze dwie prace wybrane komisyjnie: Aleksandry Gągolskiej i Wiktorii Brzózka 
z kl. VII zostały przez przedstawicieli SU wydrukowane i rozdane rodzicom 
i opiekunom, którzy przyprowadzają młodsze dzieci do szkoły.

Uczniowie rozdają ulotki

WDK w Dulowej



Zwycięskie projekty ulotek. 

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

„Znaki drogowe w różnych technikach plastycznych” realizacja tematu na innowacji 
pedagogicznej w klasie I. Podczas zajęć dodatkowych „Plastyka i ja”  klasa I wzięła 
udział w realizacji programu „Odblaskowa szkoła”. Każdy uczeń wykonał wybrany 
znak drogowy w dowolnej technice plastycznej. Po skończonej pracy uczniowie kolejno 
prezentowali swoje znaki kolegom, wyjaśniając ich znaczenie. Dla ułatwienia zostały 
one pogrupowane wg kształtu i koloru. Klasa I już potrafi rozpoznawać podstawowe 
znaki drogowe i wie jak dbać o swoje bezpieczeństwo na drodze. 

Uczniowie prezentują znaki odblaskowe wykonane na zajęciach dodatkowych.



5.  Organizowanie przez uczniów akcji promujących bezpieczeństwo pieszych   
skierowanych do Seniorów

ODBLASKOWA AKCJA RÓŻAŃCOWA 
Uczniowie naszej szkoły jak co roku aktywnie uczestniczą w październikowych 
nabożeństwach różańcowych. W tym roku w ramach realizacji programu Odblaskowa 
Szkoła postanowili zadbać o bezpieczeństwo starszych uczestników modlitwy rozdając 
im odblaski . Osoby, które wracają po zmroku z różańca, są praktycznie niewidoczne na 
drodze. Odblaski ratują życie!

Odblaskowa akcja różańcowa

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

Dnia 3 kwietnia, w Szkole Podstawowej Nr 6 w Trzebini odbył się etap gminny Turnieju
Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym. Naszą szkołę reprezentowała dzielna drużyna 
z kl.VI w składzie : Zuzanna Malik, Roksana Żbik, Miłosz Bartosik oraz Jakub Gąsior. 
Zawody składały się z następujących części: test teoretyczny z przepisów o ruchu 
drogowym, przejazd po torze sprawnościowym, jazda rowerem po miasteczku 
drogowym, zadanie praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Tym razem walczyliśmy wyłącznie o miano najlepszej drużyny BRD, a wyniki 
z poszczególnych konkurencji każdego zawodnika były sumowane i przechodziły na 
konto całego zespołu. Nasza drużyna zajęła II miejsce, z czego jesteśmy bardzo dumni. 



Organizatorzy Turnieju BRD w 2017 r.

7. Lokalna promocja idei konkursu „Odblaskowa Szkoła”   
1) na stronach internetowych szkoły 

✔ Bezpieczeństwo na drodze… 15 września 2017 
https://www.spdulowa.one.pl/10745-2/

✔ Jak maszerować do szkoły? Lekcja z policjantem. 20 września 2017 
https://www.spdulowa.one.pl/jak-maszerowac-do-szkoly-lekcja-z-
policjantem/#more-10775

https://www.spdulowa.one.pl/10745-2/
https://www.spdulowa.one.pl/jak-maszerowac-do-szkoly-lekcja-z-policjantem/#more-10775
https://www.spdulowa.one.pl/jak-maszerowac-do-szkoly-lekcja-z-policjantem/#more-10775


✔ Bądź bezpieczny – noś odblaski. 4 października 2017 
https://www.spdulowa.one.pl/badz-bezpieczny-nos-odblaski-2/



✔ Na odblaskowo. 7 października 2017 
2017https://www.spdulowa.one.pl/na-odblaskowo/

✔ Odblaskowe hasła 4 października 
2017https://www.spdulowa.one.pl/odblaskowe-hasla/

✔ Kiedy idziesz w nocy drogą, to odblaski Ci pomogą! 17 października 
2017 https://www.spdulowa.one.pl/kiedy-idziesz-w-nocy-droga-to-
odblaski-ci-pomoga/



✔ Odblaskowa dyskoteka 9 października 2017 
https://www.spdulowa.one.pl/odblaskowa-dyskoteka/

✔ Bieg pod znakiem nakazu 19 października 2017 
https://www.spdulowa.one.pl/bieg-pod-znakiem-nakazu/

https://www.spdulowa.one.pl/bieg-pod-znakiem-nakazu/
https://www.spdulowa.one.pl/odblaskowa-dyskoteka/


✔ Test z przepisów ruchu drogowego w ramach Odblaskowej Szkoły

23 października 2017

https://www.spdulowa.one.pl/test-z-przepisow-ruchu-drogowego-w-ramach-odblaskowej-szkoly/

✔ Odblaskowa Szkoła – to jest ważne! 23 października 2017

https://www.spdulowa.one.pl/odblaskowa-szkola-to-jest-wazne/

✔ Spotkanie z policjantką 2 listopada 2017

https://www.spdulowa.one.pl/spotkanie-z-policjantka/

https://www.spdulowa.one.pl/odblaskowa-szkola-to-jest-wazne/
https://www.spdulowa.one.pl/test-z-przepisow-ruchu-drogowego-w-ramach-odblaskowej-szkoly/


✔ Plakaty „Odblaskowa Szkoła” 31 października 2017

https://www.spdulowa.one.pl/plakaty-odblaskowa-szkola/

✔ Znam znaki drogowe – jestem bezpieczny! 31 października 2017

https://www.spdulowa.one.pl/znam-znaki-drogowe-jestem-bezpieczny/



✔ Odblaskowe podchody 29 października 2017

https://www.spdulowa.one.pl/odblaskowe-podchody/

2) na innych stronach www

✔ SP Dulowa odblaskową Szkołą Utworzono: 26 październik 2017 

http://www.trzebinia.pl/aktualnosci/6427-sp-dulowa-odblaskowa-szkola



✔ Odblaskowa... Akcja Różańcowa i Pokaz Mody w Dulowej Utworzono: 03 listopad 2017 

http://www.trzebinia.pl/aktualnosci/6441-odblaskowa-akcja-rozancowa-i-

pokaz-mody-w-dulowej

✔ Odblaskowa szkoła - wizyta policjantki w Dulowej.

http://chrzanow.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/odblaskowa-szkola-wizyta-policjantki-w-

dulowej

3) 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 plakaty „Odblaskowa 
szkoła”. Utworzono 9 gazetek ściennych.



Przykładowe gazetki ścienne wykonane przez uczniów.



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

• Konkurs dla uczniów klas IV – VII  na  hasło promujące odblaski i ich znaczenie
w bezpiecznym poruszaniu się po drogach.
Jak co roku społeczność szkolna włączyła się w akcję „Odblaskowa szkoła”. Dzięki niej 
uczniowie utrwalają i zdobywają wiedzę na temat bezpieczeństwa. Jesienią, gdy dni są 
coraz krótsze, duże znaczenie dla bezpieczeństwa na drodze ma fakt, czy piesi są dobrze 
widoczni. Uczniowie klas IV-VII w ramach zajęć z języka polskiego wcielili się w rolę 
twórców haseł promujących zakładanie odblasków. Zostało zebranych  dziesiątki 
propozycji. Niektórzy podeszli do zadania z zaangażowaniem i kreatywnością. 
Zwycięski pomysł umieszczono na dolnym korytarzu. Oto on:
Noś odblaski w dzień oraz w nocy, światło przyjdzie ku pomocy! Autorem jest Szymon 
Waligóra z klasy V.
Na wyróżnienie zasłużyła także poetycka myśl siódmoklasistki Amelii Tupaj, która 
napisała:
Jeśli codziennie
Nosisz odblaski
Na kamizelce,
Butach, tornistrze,
Można Cię nazwać –
Szczerze i słusznie –
Od bezpieczeństwa
Prawdziwym mistrzem!

• Spotkanie z przedstawicielami Policji – Wydział Ruchu 
31 października 2017 r. w ramach realizowanego w naszej szkole Programu 
„Odblaskowa szkoła” odbyło się spotkanie z policjantką z KPP w Chrzanowie. 
Wizyta była podsumowaniem działań w ramach realizowanego programu. Celem 
spotkania było przekazanie uczniom podstawowych zasad bezpiecznego 
uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, rowerzysty oraz pasażera. 
Zwrócono również szczególną uwagę na znajomość numerów telefonów 



alarmowych służb ratowniczych oraz noszenie znaczków odblaskowych, dzięki 
którym zawsze jesteśmy widoczni na drodze.  Uczniowie z ogromnym 
zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu, o czym świadczyło mnóstwo pytań 
skierowanych do  policjantki.

Spotkanie z policjantką KPP w Chrzanowie.

• Bieg dla klas I-III „...pod znakiem nakazu” 
W dniu 17 października uczniowie klas I-III podjęli zadanie sportowe w ramach 
realizacji programu ODBLASKOWA SZKOŁA, którym było pokonanie trasy biegu 
wyznaczonej przez znaki NAKAZU. Pokonanie wyzwania sprawiło dzieciom bardzo
dużo radości.  Najlepszymi w naszych zmaganiach okazali się: I miejsce wśród 
uczniów klasy pierwszej zdobył Aleksander Chmielowski, najlepszym w klasie 
drugiej okazał się Samuel Ogórek natomiast w klasie trzeciej pierwszą na mecie była
Julia Dominik. Gratulujemy! 



Bieg pod znakiem nakazu dla klas I-III

• Odblaskowe podchody 
27 października klasa VII realizowała działanie związane z programem „Odblaskowa 
Szkoła”, a były to odblaskowe podchody.  Ponieważ pogoda pokrzyżowała plany, 
podchody zostały  przeprowadzone na terenie szkoły, ale mimo to zabawa była 
przednia Rywalizacja prowadzona była w dwóch drużynach: dziewczęta na chłopaków.  
Zwycięską grupą okazała się drużyna dziewcząt. 



Klasa VII podczas odblaskowych podchodów.

• Odblaskowa dyskoteka z okazji Dnia chłopaka klasy IV -VII wejściówka tylko z 
elementem odblaskowym
Dnia 4 października odbyła się szkolna „Odblaskowa dyskoteka” dla klas IV – VII. 
Każdy uczeń, który chciał wziąć udział w zabawie musiał zaprezentować na sobie 
dowolny element odblaskowy. Pojawiły się różne pomysły „wejściówek”. Była 
odblaskowa odzież, obuwie, biżuteria, dodatki oraz typowe odblaski wkomponowane w 
strój. Wszyscy bawili się doskonale do różnorodnej muzyki, którą wybierali i nadawali 
chłopcy z klasy VII. W taki oto sposób uczniowie i opiekunowie spędzili udany, wesoły 
i bezpieczny czas.



Uczniowie podczas odblaskowej dyskoteki z okazji Dnia Chłopaka.

• „Pokaz mody odblaskowej” 
W ramach realizacji założeń VIII edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno- 
Profilaktycznego „Odblaskowa Szkoła” 26 października został zorganizowany 
niezwykły „Pokaz mody odblaskowej” z udziałem uczniów klas I-VII naszej szkoły.
Celem pokazu było propagowanie wśród uczniów idei noszenia elementów 
odblaskowych, zwiększających bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Podczas pokazu 
uczniowie zaprezentowali ciekawe stroje, które poza tym że mogą ratować nam życie to 
w dodatku bardzo ciekawie się prezentują. Pokaz odbył się przy dźwiękach rytmicznej 
muzyki, wszyscy świetnie się bawili. Jury złożone z nauczycieli i uczniów wyłoniło 
zwycięzców: I miejsce zdobyła Zuzia i Michał z klasy VII, na drugim szczeblu podium 
stanęły uczennice klasy II  Kinga i Martynka natomiast miejsce III zdobyły uczennice 
klasy III Milena i Maja 



Odblaskowy pokaz mody.

9. Strażnik szkolny pomagający dzieciom w przekraczaniu jezdni na przejściu dla pieszych 
w rejonie szkoły 
Nie ma strażnika pomagającego uczniom na drodze, niestety szkoła nie decyduje o jego 
zatrudnieniu. 


