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Szkoła  Podstawowa  im.  Świętej  Jadwigi  Królowej  w  Więcławicach  Starych 

przystąpiła  do piątej edycji konkursu „Odblaskowa Szkoła”, który odbył się  we wrześniu

i październiku 2014 roku. Dyrekcja szkoły i nauczyciele chcąc zwiększyć  bezpieczeństwo 

uczniów zadbali o ich wyposażenie w kamizelki odblaskowe. Sponsorami kamizelek  byli: 

Park Wodny w Krakowie,  Pan Krzysztof Kociarz-  właściciel firmy Auto Mechanika,  Pan 

Władysław  Dyna-  właściciel  firmy Dyna-Trans,  PZU S.A.  Wszyscy  uczniowie otrzymali 

również  elementy  odblaskowe  tj.  opaski,  breloczki,  znaczki oraz  zawieszki.  Gadżety

te wręczyli  im Policjanci  z Komendy Powiatowej  i Komendy Wojewódzkiej  w Krakowie, 

Straż Miejska w Krakowie oraz przedstawiciel MPK S.A. w Krakowie jak i Dyrekcja Szkoły 

w Więcławicach Starych.

 Na  lekcjach  zajęć  technicznych  i  lekcjach  wychowawczych  nauczyciele 

przeprowadzali  pogadanki  mające  na  celu  kształtowanie  w  dzieciach  nawyku  noszenia 

elementów  odblaskowych.  Wychowawcy  zadbali  również  o  sprawdzenie  czy  uczniowie 

stosują się do zaleceń korzystania z otrzymanych odblasków. Poza skontrolowaniem podczas 

zajęć czy dzieci posiadają  odblaski,  nauczyciele pełniący dyżur w szatni upewniali się,  że 

uczniowie przychodzą ubrani w kamizelki lub posiadają elementy odblaskowe umieszczone 

w  widocznych  dla  kierowcy  miejscach.  Swoją  czujność  i  zaangażowanie  wykazali 

pracownicy  szkoły  mieszkający  w  Więcławicach  Starych  i Pielgrzymowicach,  którzy 

obserwowali na ile uczniowie stosują się do zaleceń korzystania z elementów odblaskowych 

nie tylko w drodze do szkoły. Bardzo dobrą okazją do tego był miesiąc październik, w którym 

znaczna  część  dzieci  uczęszczała  do  kościoła  na  nabożeństwa  różańcowe.  Miejscowi 

nauczyciele w drodze do kościoła zwracali w tym czasie szczególną uwagę na widoczność 

uczniów po zmroku dzięki  stosowanym elementom odblaskowym i  na  bieżąco upominali 

uczniów,  którzy  przypinali  odblaski  w  niewłaściwym  lub  mało  widocznym  miejscu. 

Nauczyciele  dodatkowo  stwierdzili,  że  większość  uczniów  posiada  odzież  wyposażoną

w elementy odblaskowe, jednak często są one zasłaniane np. przez plecak lub torbę, dlatego 



tak  ważne  było  zapewnienie  dzieciom  dodatkowym  elementów  odblaskowych,  

a w szczególności kamizelek.

KRYTERIA DODATKOWE

1. Organizacja w trakcie trwania akcji ogólnoszkolnego konkursu plastycznego na 

temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym

W  naszej  szkole  został  zorganizowany  konkurs  plastyczny  pt.  „Z  odblaskami 

bezpieczniej”. Uczniowie konkurowali w dwóch grupach wiekowych tj. klasy I-III i klasy IV-

VI SP. Prace konkursowe były wykonywane dowolną techniką. Po ocenie prac przez jury pod 

przewodnictwem nauczyciela plastyki Pana dr Marcina Cziomera, najciekawsze i najbardziej 

edukujące pomysły  młodych artystów zostały wywieszone na  gazetkach szkolnych.  Mała 

galeria  prac utworzona w ten sposób była  oglądana zarówno przez uczniów,  nauczycieli, 

a także rodziców i gości szkoły. Warto zaznaczyć,  że podczas oceny prac przez jury brane 

były pod uwagę nie tylko takie aspekty jak:  innowacyjna i ciekawa forma jej wykonania, 

staranność, zaangażowanie, ale również elementy edukujące w zakresie bezpieczeństwa oraz 

nawiązanie  do  propagowania  noszenia  elementów  odblaskowych.  Biorąc  pod  uwagę 

wymienione  aspekty  oraz  bardzo  wysoki  poziom dostarczonych  prac  komisja  przyznała

 w klasach I-III  jedno  pierwsze miejsce,  dwa drugie miejsca i  jedno  trzecie  oraz  cztery 

wyróżnienia. W klasach IV- VI uczniowie otrzymali po jednym pierwszym i drugim miejscu 

oraz dwa trzecie. W tej kategorii wiekowej również przyznano cztery wyróżnienia. Nagrody 

zostały wręczone na uroczystym podsumowaniu konkursu, które odbyło się dnia 31.10.2014 r.

2. Organizacja  w  trakcie  trwania  akcji  ogólnoszkolnego konkursu  wiedzy 

o     bezpieczeństwie ruchu drogowego  

Konkurs  wiedzy  o  bezpieczeństwie  ruchu  drogowego  został  przeprowadzony  wśród 

uczniów  IV-VI.  W  ramach  konkursu  uczniowie  rozwiązywali  test  przygotowany  przez 

koordynatora  konkursu  (nauczyciela  zajęć  technicznych).  Pytania  konkursowe  dotyczyły 

znajomości  przepisów  ruchu  drogowego  oraz  zasad  udzielania  pierwszej  pomocy 

przedmedycznej. Ilość pytań równa 25 miała na celu sprawdzenie podstawowych wiadomości 

z opisanych wyżej  zagadnień.  Ocena wypełnionych testów pozwoliła  na stwierdzenie,  że 

uczniowie dobrze opanowali ten zakres tematyczny. Komisja sprawdzająca testy stwierdziła 

jednak,  że  spora  grupa  dzieci  miała  problemy  z  ustaleniem  kolejności  przejazdu  przez 

skrzyżowanie. Dzięki tej informacji nauczyciel zajęć technicznych dowiedział się, że jest to 

zagadnienie, które wymaga dokładniejszego omówienia podczas prowadzonych przez niego 

lekcji przygotowujących do egzaminu na Kartę Rowerową. Wszystkie uwagi dotyczące pytań 



konkursowych,  ich  omówienie  oraz  poszerzenie  niektórych  zagadnień  zostało  dokonane 

również  podczas  zajęć  technicznych  w  poszczególnych  klasach.  Komisja  konkursowa 

postanowiła  przyznać dwa I miejsca, jedno II miejsce oraz cztery miejsca III.  Z klasy IV 

postanowiono wyróżnić  trzech uczniów,  którzy wykazali  się  największą  wiedzą  w swojej 

grupie. 

3. Organizacja imprez promujących bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły (np. 

festynów, imprez plenerowych, itp.)

Dnia 20 października 2014 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Więcławicach 

Starych przy współpracy z dyrekcją  naszej szkoły zorganizowała ćwiczenia pokazowe dla 

uczniów  szkół  z  terenu  Gminy  Michałowice,  w którym poza  naszymi  uczniami  i  kadrą 

nauczycielką uczestniczyły dzieci i nauczyciele z Zespołu Szkół w Michałowicach i Zespołu 

Szkół w Raciborowicach. W pokazach tych uczestniczyli również Rodzice oraz Radni Gminy 

Michałowice (Radne z Komisji Bezpieczeństwa Publicznego: Pani Halina Dymek oraz Pani 

Renata Browarnik). 

Uczestnicy  pokazów  byli  świadkami  zainscenizowanych  sytuacji,  które  mogą 

wydarzyć się na drodze. Pokaz składał się z kilku części. Pierwsza część dotyczyła potrącenia 

pieszego. Kaskader, a zarazem członek MDP OSP Więcławice - druh Arkadiusz Rudziński 

wykonał  skok  przez  samochód  pozorując  potrącenie.  Komendant  Maciej  Podymkiewicz 

relacjonując  wydarzenia  zwrócił  uwagę,  że  potrącony  był  w  ciemnym  ubraniu,  nie 

posiadał  elementów  odblaskowych,  a  w  uszach  miał  słuchawki  uniemożliwiające 

usłyszenie  nadjeżdżającego  pojazdu.  Druhowie  Michał  Kurowski  i  Tomasz  Szymański 

(udając  przypadkowych  przechodniów)  zademonstrowali  podstawy  zachowania  się

i  udzielania  pomocy w takiej sytuacji.  W trakcie,  gdy grający przechodniów wykonywali 

czynności związane z zabezpieczeniem miejsca wypadku,  wezwaniem służb ratowniczych 

oraz pierwszą  pomocą  komendant zwracał uwagę  na  wszystkie ważne elementy.  Istotnym 

aspektem tego szkolenia,  było  właściwe poproszenie  o pomoc innych przechodniów oraz 

zwrócenie uwagi na informacje, które należy podać dyspozytorowi Pogotowia Ratunkowego, 

w tym miejscu przypominając zebranych numery telefonów alarmowych.  Ważny okazał się 

fakt,  że  pomimo,  iż  poszkodowany  miał  liczne  urazy  głowy  oraz  kończyn  to  dzięki 

profesjonalnej  pomocy ze strony przypadkowych przechodniów został  właściwie  ułożony

 i zabezpieczony do momentu przyjechania służb ratowniczych. 

W drugiej części pokazów, która okazała się być bardzo dynamiczna założono, że druh 

Szczepan Dąbrowski zachował się nieodpowiedzialnie, ponieważ zabrał rodzicom kluczyki 

od  samochodu  i  udał  się  na  przejażdżkę.  W czasie  jazdy  nie  zapanował  nad  pojazdem



 i z impetem uderzył w przeszkodę, w wyniku, czego samochód uległ zapaleniu. Na miejsce 

zdarzenia natychmiast udała się sekcja OSP Więcławice. Po przybyciu teren zabezpieczono,

 a  rota  gaśnicza  ugasiła  płonący  samochód.  Rota  pracująca  przygotowała  narzędzia 

hydrauliczne,  a rota medyczna  zestaw PSP R1 i  nawiązała  kontakt  z  osobą  zakleszczoną

 w środku. Po wycięciu drzwi i słupka „B” poszkodowany został ewakuowany na zewnątrz

 i udzielona została mu kwalifikowana pierwsza pomoc. Uczniowie z zaciekawieniem patrzyli 

jak przebiega akcja ewakuowania osoby zakleszczonej we wraku samochodu i przypomnieli 

sobie, na czym polega kwalifikowana pierwsza pomoc. 

Ostatnią, ale bardzo istotną poruszaną kwestią podczas szkolenia ze strażakami OSP 

Więcławice było zagadnienie zatrzymania krążenia.  Ten punkt spotkania ze strażakami odbył 

się na sali gimnastycznej w formie wykładu połączonego z pokazami. Przeszkolenia z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy dokonał druh Tomasz Szymański przy pomocy druha Błażeja 

Mazgaja. Strażacy przekazali cenne i przydatne informacje dotyczące udzielania pierwszej 

pomocy nieprzytomnej osobie  dorosłej,  pomocy dziecku,  w tym także postępowania przy 

zakrztuszeniu.  Bardzo  ważnym elementem było  pokazanie  uczniom,  że nawet  najmłodsi

z  nich  mogą  pomóc  dorosłej  osobie.  Druhowie  nauczyli  dzieci  sposobu  ułożenia 

poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, która jest bardzo istotna, gdy poszkodowany 

jest nieprzytomny, ale oddycha. Uczniowie mieli możliwość sami spróbować prezentowanych 

umiejętności. Bardzo dużym zaskoczeniem był fakt, że dzieci potrafiły dzięki przedstawionej 

przez strażaków technice, same ułożyć w tej pozycji dorosłą osobę. 

Emocje, które towarzyszyły pokazom, zainteresowanie i pytania kierowane do druha 

prowadzącego  zajęcia  z  zasad  udzielania  pierwszej  pomocy  świadczą  o  tym,  że  dzieci 

i młodzieży  bliski  jest  temat  bezpieczeństwa  na  drodze.  Przeprowadzone  zajęcia

z ratownictwa medycznego uczą także, że nie można pozostawać obojętnym w sytuacji, kiedy 

możemy  uratować  drugiemu  człowiekowi  życie.   W  trakcie  krótkich  przerw  pomiędzy 

pokazami  Dyrektor  naszej  szkoły  Pani  Monika  Wołek  wręczyła  uczniom  ze  szkół

w Michałowicach i Raciborowicach elementy odblaskowe, a na zakończenie podziękowała 

wszystkim za aktywny udział w pokazie. Relacja z tego wydarzenia ukazała się w Dzienniku 

Polskim  21  października  2014  roku-  artykuł  Pani  Barbary  Ciryt,  a  wydarzenie  zostało 

uwiecznione w obszernej galerii fotograficznej na stronie internetowej OSP w Więcławicach 

Starych 

(https://plus.google.com/photos/116495094837721094417/albums/6072323369897366321?

authkey=CL7jw-ab9eGqNw) dzięki Pani Klaudii Klich. 



4. Organizacja  zajęć  pozalekcyjnych,  kółek  zainteresowań  związanych 

z bezpieczeństwem ruchu drogowego

W szkole prowadzone jest Koło Ruchu Drogowego. Zajęcia odbywają się w każdą środę 

i uczestniczą w nich wszyscy uczniowie klasy IV. Głównym celem zajęć jest przygotowanie 

dzieci  do  świadomego  i  bezpiecznego  uczestnictwa  w  ruchu  drogowym  jako  pieszego, 

pasażera i rowerzysty oraz poszerzenie i utrwalenie wiadomości zdobytych na lekcjach zajęć 

technicznych. Treści zawarte w programie koła pozwalają przygotować uczniów do egzaminu 

na  kartę  rowerową  i  uświadamiają  konieczność  noszenia  elementów  odblaskowych. 

Uczniowie podczas zajęć są wdrażani do samodzielnego korzystania z materiałów o tematyce 

ruchu drogowego dostępnych w Internecie.  Atrakcyjność zajęć gwarantują różnorodne formy 

pracy,  takie  jak  konkursy,  spotkania  z  pracownikami Policji,  Straży  Pożarnej,  Straży 

Miejskiej, korzystanie ze stron internetowych, na których znajdują się filmy i gry edukacyjne, 

testy  interaktywne,  krzyżówki,  komiksy  oraz  prezentacje  multimedialne.  Najczęściej 

odwiedzaną stroną internetową jest  http://wychowaniekomunikacyjne.org/.

6. Lokalna promocja idei konkursu „Odblaskowa szkoła”

Konkurs  „Odblaskowa  szkoła”  był  promowany  na  stronie  internetowej  ZS  

w Więcławicach Starych:  http://zswieclawice.edupage.org/,  gdzie  ukazało  się  5 publikacji 

przypominających  o noszeniu  odblasków  przez  wszystkich  pieszych oraz  związanych

z  bieżącymi  wydarzeniami  realizowanymi  w  szkole  w  ramach  konkursu  .  Na  stronie 

Facebook  OSP  w Więcławicach  Starych  została  umieszczona  informacja  o  konkursie 

„Odblaskowa szkoła” oraz pełna fotorelacja spotkania uczniów ze strażakami. W szkole poza 

opisanymi  

w pkt 1 pracami uczniów dotyczącymi bezpieczeństwa na drodze przygotowano pięć gazetek 

ściennych. Tematy poszczególnych gazetek:

a. „Z odblaskami bezpieczniej”

b. „Bądź widoczny, świeć przykładem”

c. „Uczymy się być widoczni i bezpieczni”

d. „Odblaskowa szkoła”

e. „Po zmroku tylko z odblaskiem”

Uczniowie  klas  I-III  zamieścili  informację  dotyczącą  odblaskowej  szkoły  w  gazetce 

„Kleks” .  Gazetka  ta  jest  zabierana  przez  uczniów  do  domu,  co  umożliwiło  również 

zapoznanie rodziców z podejmowanymi w szkole zagadnieniami. 



W gazecie Gminy Michałowice nr 66/5/2014 ukazała się jedna publikacja o treści:

W „Dzienniku Polskim”  21 października 2014 roku ukazał się artykuł Pani Barbary Ciryt pt. 

„Strażacy apelują: nie bądź obojętny, pomóż”.



7. Inne niekonwencjonalne sposoby wpływu na poprawę bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym uczniów Szkoły Podstawowej w Więcławicach Starych



W naszej szkole dwukrotnie  odbyło  się  spotkanie dzieci z policjantami.  W pierwszym

z nich udział brali funkcjonariusze z Referatu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii 

Komendy Powiatowej Policji w Krakowie ul. Łokietka 205. Z uczniami klas I spotkali się 

asp.  szt.  Jolanta  Leśkiewicz  i  m.asp.  Andrzej  Strózik.  Policjanci  w  ciekawy  sposób 

wytłumaczyli pierwszakom, dlaczego tak istotne jest ostrożne poruszanie się po drodze oraz 

noszenie odblasków. Po prelekcji i odpowiedzeniu na mnóstwo zadanych przez dzieci pytań 

policjanci podarowali uczniom opaski odblaskowe. Drugie spotkanie odbyło się w czwartek 

2  października  2014  r.,  kiedy  to  gościliśmy  w  naszej  szkole  Policjantów  z  Komendy 

Wojewódzkiej   w  Krakowie.  Podczas  spotkania  dzieci  poznały  podstawowe  zasady 

bezpieczeństwa  w  ruchu  drogowym,  takie  jak  bezpieczne  przechodzenie  przez  jezdnię

i  zasady prawidłowego poruszania się  po drodze.  Duży nacisk podczas zajęć położono na 

omówienie,  jak  ważne  jest  używanie  elementów  odblaskowych  przez  uczniów  oraz 

przedstawiono  prawidłowy  sposób  ich  noszenia.  Najmłodszym  w  szczególny  sposób 

spodobała  się  okazja  do  przymierzenia  czapki  policyjnej  i  pokierowania  tarczą  do 

zatrzymywania pojazdów kolejki złożonej z pozostałych uczniów.  Na zakończenie wszyscy 

uczestnicy otrzymali odblaski.

W dniu 9 października 2014 r. w ramach akcji Odblaskowa Szkoła odbyło się spotkanie 

uczniów klas 0 - VI z Kierownikiem Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej Miasta Krakowa 

panem  Pawłem  Zaborskim  i  Inspektorem  Ruchu  MPK  w  Krakowie  panem  Tomaszem 

Jezierskim. W trakcie spotkania dzieci ćwiczyły prawidłowe przechodzenie przez jezdnię oraz 

wzięły  udział  w konkursach dotyczących bezpieczeństwa na drodze i  otrzymały nagrody 

w formie  odblasków.  Uczniowie  zostali  zapoznani  z zasadami bezpieczeństwa i  zasadami 

dobrego zachowania, jakie obowiązują na przystankach i w środkach lokomocji publicznej. 

Panowie  wyświetlili  i  omówili  filmy,  które  przedstawiały  niewłaściwe  i  niebezpieczne 

zachowania w autobusach, tramwajach i na przystankach. Na zakończenie spotkania Panowie 

rozdali uczniom książeczki pt. „Z nimi jestem bezpieczny”. 

Szczególna uwaga uczniów została poświęcona na bezpieczeństwo w drodze do szkoły. 

Idealną  okazją  do  rozmowy  o  zachowaniu  pieszych  w  okolicy  szkoły  był  spacer

 z instruktorem nauki jazdy Panią  Beatą  Doniec-Cygan.  Instruktor  pokazała  uczniom jak 

pewne zachowania na drodze wyglądają z punktu widzenia kierowcy. Pani opowiedziała, jak 

ogromna jest różnica, jeśli chodzi o dostrzeżenie pieszego posiadającego odblask i pieszego 

nieoznakowanego w ten sposób. Wyjaśniła przy tej okazji, jakie ma to znaczenie przy reakcji 

kierowcy i ewentualnej drodze hamowania. Pani Instruktor wiele czasu poświęciła omówieniu 

z  uczniami  takich  miejsc  w  okolicy  szkoły,  które  mogą  okazać  się  niebezpieczne  



z powodu słabej widoczności przez kierującego pojazdem. Bardzo ważnym elementem było 

wytłumaczenie dzieciom, jak należy zachowywać  się po opuszczeniu autobusu. Uczniowie 

dowiedzieli się, że niedopuszczalne jest przebieganie z żadnej strony autobusy, kiedy stoi on 

na przystanku, a przechodząc na drugą stronę należy zachować szczególną ostrożność.

Edukacja  w  ramach  konkursu  była  prowadzona  również  na  różnych  lekcjach.  Na 

zajęciach  z  języka  polskiego  uczniowie  pisali  list  do  kolegi/koleżanki  zachęcający  do 

noszenia odblasków. Zredagowany przez uczniów naszej szkoły i Panią Polonistkę list został 

przepisany przez dzieci, następnie każdy wskazał jedną osobę w swoim wieku spoza naszej 

szkoły, do której ten list został wysłany.  W ten sposób również inna młodzież dowiedziała się 

jak  istotne  jest  noszenie  odblasków.  Kopia  zredagowanego  listu  stanowi  Załącznik  6 

niniejszego sprawozdania. 

Na lekcji zajęć komputerowych uczniowie ucząc się  obsługi programu  Paint wykonali 

projekty breloczków, zawieszek, opasek odblaskowych, które sami chcieliby posiadać. Dzieci 

miały wiele ciekawych pomysłów.

Najmłodsi  w  naszej  szkole  podczas  swoich  zajęć  również  wykonywali  wiele  prac 

związanych z zaznajomieniem się z bezpieczeństwem na drodze. Uczniowie koordynowani 

przez swoich nauczycieli wykonywali program Klub Bezpiecznego Puchatka przygotowany 

przez  firmę  Maspex  Wadowice  pod  patronatem  honorowym  Komendy  Głównej  Policji 

i Kuratora  Oświaty.  Dzieci  zostały  w  ciekawy  sposób  zaznajomione z  podstawowymi 

zagadnieniami  poprzez  wykonywanie  ciekawych  zadań  i  uzupełnianie  kolorowanek. 

Uczniowie  korzystali  również  z  innych  opracowań,  które  pozwoliły  na  sprawdzenie  ich 

wiadomości  oraz  zachowania  na  drodze  poprzez  wypełnienie  różnego  rodzaju  prostych 

ankiet.

Na zajęciach świetlicowych dzieci zapoznawały się ze znakami drogowymi wykonując

 je różnymi technikami. Znajomość przez uczniów znaków jest istotna w szczególności, gdy 

poruszają się oni na rowerach, a takich dzieci w naszej szkole jest bardzo dużo.

Nietypowym rozwiązaniem, jakie zastosowano była prośba o pomoc uczniów gimnazjum 

naszej szkoły.  Uczniowie Ci sprawdzali,  czy ich młodsze rodzeństwo i koledzy pamiętają 

o noszeniu elementów odblaskowych. Nie wszędzie możliwa jest kontrola przez nauczycieli, 

a starsi koledzy mieli możliwość sprawdzania i przypominania dzieciom o odblaskach idąc

 na dodatkowe zajęcia pozaszkolne czy też udając się na Różaniec do kościoła. 

Na zebraniu  dnia  6  listopada planowane są  również  pogadanki  z  rodzicami  z  prośbą 

o zwracanie  szczególnej  uwagi  na  wybór  odzieży  dla  uczniów  zawierającej  elementy 

odblaskowe lub ich  dopinanie  do  plecaków i  wierzchniej  odzieży.  Na zebraniu  ogólnym 



rodzice zostaną zapoznani z działaniami podjętymi w ramach konkursu. Dyrektor podziękuje 

opiekunom,  którzy  wzięli  udział  w  organizacji  wszystkich  imprez  towarzyszących 

konkursowi  przyczyniając  się  tym  samym  do  zwiększenia  bezpieczeństwa  wszystkich 

uczniów naszej szkoły. 

 Co dalej?
Nasza  szkoła  bierze  udział  w  IV  Ogólnopolskim  Konkursie  Bezpieczna  Szkoła- 

Bezpieczny  Uczeń  realizowanym od 15  września  2014r.  do  15  kwietnia  2015r.  Jednym 

z punktów tego konkursu jest bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy, zagadnienia 

udzielania pierwszej pomocy. Oznacza to, że szkoła nadal będzie kontynuowała realizację 

zagadnień związanych z Konkursem Odblaskowa Szkoła. 

Szkolny koordynator konkursu „Odblaskowa Szkoła”

Joanna Paluch


