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Załącznik nr 2 do 

Regulaminu Konkursu 

„Odblaskowa szkoła” 

SPRAWOZDANIE UCZESTNIKA KONKURSU „ODBLASKOWA SZKOŁA” 

 

Ocena spełnionych kryteriów głównych 

Nazwa szkoły podstawowej  

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Specjalnymi w Chełmcu 

Powiat  

nowosądecki 

Pełny adres szkoły podstawowej  

ul. Marcinkowicka 9 

33 – 395 Chełmiec 

Dane kontaktowe: telefon, fax, email Tel. 18 443 08 62, Fax 18 440 05 22 

Email: spchszkola@poczta.onet.pl 

 

 

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 

 

25/521 

 

4,8% 

 

Ile procent uczniów zostało wyposażonych w elementy 

odblaskowe inne niż kamizelki odblaskowe, w stosunku do 

ogólnej liczby uczniów uczęszczającej do danej szkoły 

podstawowej 

 

340/521 

 

65,26% 

 



Ocena spełnionych kryteriów dodatkowych 

 

l.p. Opis kryterium 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    

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.) 

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   

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

TAK   

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 NIE   

na etapie powiatowym NIE   

na etapie wojewódzkim NIE   

na etapie ogólnopolskim TAK   
( K l u b  b e z p i e c z n e g o  

P u c h a t k a )   

 

7. Lokalna promocja idei 
konkursu „Odblaskowa 

Szkoła” 

* bardzo ważne 

Wyjaśnienie 

dotyczące 

naliczanej 

punktacji 

poszczególnych 

mediów 

znajduje się 

pod niniejszą 

tabelką. 

Udokumentowane publikacje: 

 na stronach internetowych szkoły 

 na innych stronach www 
 na gazetkach ściennych 

Ilość publikacji: 
 

5 
2 
3 

 

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: 

 w prasie 
 w TV 
 w radiu 

Ilość publikacji: 
 

0 

 

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 

NIE   

10. Szata graficzna nadesłanego sprawozdania 1 -20  

 SUMA 
PUNKTÓW 

 



W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Specjalnymi                                  

w Chełmcu po raz pierwszy wzięła udział w kolejnej, IX edycji Małopolskiego Konkursu 

„Odblaskowa Szkoła”.     /informacja na stronie internetowej szkoły – 24.09.2018r./ 

W ramach akcji zostało przeprowadzonych wiele inicjatyw. 

Przygotowano gazetki ścienne propagujące rozpoczętą akcję. 

 

Wrzesień upłynął pod hasłem „Bezpieczna droga do i ze szkoły”. We wszystkich 

klasach zostały przypomniane zasady poruszania się po drodze. Uczniowie klas młodszych, 

ubrani w kamizelki odblaskowe, odbyli piesze wycieczki na pobliskie skrzyżowanie, gdzie                  

w praktyce zastosowali zdobytą wiedzę. 

 

   

Uczniowie klas pierwszych, jak co roku zostali zgłoszeni do udziału w Ogólnopolskim 

Programie „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.  Po przeprowadzeniu zajęć na podstawie 

otrzymanych  drogą internetową materiałów przystąpią do wypełniania on – line  testu                      

o bezpieczeństwie.  



 Został zorganizowany konkurs plastyczny na plakat pod tytułem „Noszę odblaski – jestem 

widoczny, jestem bezpieczny”. Wyróżniono i nagrodzono 20 najciekawszych prac.  

 

9 października 2018 r. klasa 2a wzięła udział w warsztatach " Bezpieczny dom" 

zorganizowanych przez Państwową Straż Pożarną i PZU. W drodze do jednostki Straży dzieci 

praktycznie uczestniczyły w ruchu drogowym , jako piesi. Zostali zaopatrzeni w kamizelki                     

i inne elementy odblaskowe. Celem projektu było skuteczne i aktywne propagowanie 

bezpiecznych zachowań, Głównie dotyczyły one zachowań w sytuacjach zagrożenia pożarem, 

ale mogły też zobaczyć film edukacyjny o pracy strażaków w różnych sytuacjach. 

Dowiedziały się także jak ważne są elementy odblaskowe w bezpiecznym uczestnictwie                     

w ruchu drogowym. Brały udział w szkoleniu przedmedycznym, ćwiczeniach obsługi 

prostego sprzętu gaśniczego oraz przeszły praktyczną naukę poruszania się w zadymionych 

pomieszczeniach, ćwiczyły prawidłową ewakuację z miejsc niebezpiecznych, w specjalnie 

symulowanych sytuacjach. Mogły też w prawidłowy sposób wezwać telefonicznie  straż 

pożarną, prowadzać  rozmowę  z prawdziwym dyspozytorem. Obejrzały wyjazd strażaków na 

akcję ratowniczą, sprzęt ratowniczy, wozy strażackie. Na koniec otrzymały dyplom 

ukończenia warsztatów. 

 



 

22 października uczniowie klas 1-3 brali udział w Szkolnym Konkursie Wiedzy                        

o Ruchu Drogowym pt. „Mały Mistrz Przepisów Drogowych”.  Wyniki konkursu:  

I MIEJSCA  

Michał Cetnarowski klasa 1a, Amelia Obrzud klasa 2b, Hanna Cetnarowska klasa 3b 

II MIEJSCA 

Julia Migacz klasa 1a, Przemysław Dyrek klasa 2c, Nicola Nowak klasa 3a 

III MIEJSCA 

Maja Michalik klasa 1c, Marlena Pawlaczyk klasa 2a, Wiktor Kotlarz klasa 3b 

18 października 2018 roku,  na terenie miasteczka rowerowego w Chełmcu, 

funkcjonariusze Straży Gminnej przeprowadzili  zajęcia dla dzieci z oddziałów 

przedszkolnych na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  W trakcie spotkania mali 

uczniowie zapoznali się z zasadami przechodzenia przez jezdnię, prawidłowego poruszania 

się po drogach oraz dowiedzieli się, jak należy nosić elementy odblaskowe. Poznali 

zagrożenia i  niebezpieczeństwa ze strony innych użytkowników ruchu.   Zdobytą wiedzę 

dzieci mogły zastosować   w praktyce. Korzystając z sygnalizacji świetlnej, na 

skrzyżowaniach miasteczka, pokazały jak prawidłowo  przechodzić po pasach. Odpowiadały 

na pytania zadawane przez funkcjonariuszy. Miały  możliwość zapoznać się                                       

z profesjonalnym  sprzętem używanym w czasie czynności służbowych. Obejrzały wóz straży 

i mogły same włączyć sygnalizację  świetlną oraz dźwiękową. Wszystkie dzieci zostały 

wyposażone w elementy odblaskowe, które otrzymały od funkcjonariuszy.  

 



 

 

 

 

25 października odbyło się spotkanie wszystkich dzieci z klas 1-3 oraz uczniów klas 

specjalnych z funkcjonariuszem Wydziału Ruchu Drogowego Policji w Nowym Sączu, 

panem Ryszardem Ogurkiem. Zaproszony gość przeprowadził prelekcję,  na temat zasad 



bezpiecznego zachowania się na drodze. Zwrócił też uwagę na ustawowy obowiązek noszenia 

elementów odblaskowych. W czasie spotkania uczniowie klasy 2a pod kierunkiem 

wychowawczyni, pani Aldony Wojtarowicz,  przedstawili inscenizację, w której przypomnieli 

jak należy zachowywać się, będąc uczestnikiem ruchu drogowego. Wszystkie dzieci wspólnie 

zaśpiewały kilka piosenek związanych z poruszaną tematyką. W tym dniu zostały także 

rozstrzygnięte dwa  konkursy: Szkolny Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym oraz plastyczny 

konkurs „ Noszę  odblaski – jestem widoczny, jestem bezpieczny”. Zwycięzcy zostali 

nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Radę Rodziców. 

Wyróżnione prace plastyczne zostały wyeksponowane na gazetce i stanowiły dekorację w 

czasie spotkania. Na zakończenie wszystkim uczestnikom spotkania  zostały rozdane  

odblaskowe  „niestraszki’, otrzymane z firmy PZU. W elementy odblaskowe zostali również 

wyposażeni wychowawcy i opiekunowie dzieci, obecni na uroczystości.   

  

  

  



  

  

  

30 października 2018 roku  Szkołę Podstawowa w Chełmcu  odwiedzili seniorzy, 

babcie i dziadkowie uczniów. W trakcie spotkania mieli okazję obejrzeć   spektakl pod 

tytułem. „Pies z ulicy Bałamutów”, w wykonaniu  dzieci z klasy 2a. Wyświetlona podczas 

przedstawienia prezentacja multimedialna, na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym,  

przypomniała seniorom o obowiązku noszenia odblasków. Slajdy zostały wykonane przez 

uczniów klasy 7a na zajęciach informatycznych. Na zakończenie spotkania wszyscy obecni 

seniorzy zostali obdarowani przez uczniów odblaskowymi opaskami i breloczkami.  

 



 

 Realizację założeń akcji  podejmowano również w ramach zajęć z techniki, informatyki, kół 

zainteresowań oraz  zajęć świetlicowych.  Wykonano projekty znaczków odblaskowych, 

makiety ruchu drogowego, prezentacje multimedialne, rozpoczęto przygotowanie uczniów do 

egzaminu na kartę rowerową. Wszystkie klasy 4  zapoznały się z zasadami bezpiecznego 

poruszania się po drogach, zarówno jako piesi jak i rowerzyści.  Poznały znaki dotyczące pieszych       

i rowerzystów oraz zasady bezpieczeństwa. W drugim półroczu zapoznają się z zasadami poruszania 

się na skrzyżowaniach.  Pod koniec roku szkolnego każde z dzieci będzie mogło przystąpić do 

egzaminu na kartę rowerową. 

     W czasie zajęć   z techniki we wrześniu dzieci klas 4 poznały niebezpieczeństwa jakie mogą 

spotkać pieszych w mieście i poza miastem oraz sposoby ich unikania. Jednym z nich jest noszenie 

odblasków. Na lekcjach uczniowie prezentowali rożnego rodzaju elementy odblaskowe i sprawdzali 

ich skuteczność odbijania światła. W domu robili eksperymenty z jakiej odległości widać odblaski. 

Wynikami tych eksperymentów dzielili się na lekcji z kolegami. Już teraz wiedzą jak ważne dla 

bezpieczeństwa jest noszenie odblasków. 

 

 

 

W miesiącu wrześniu i październiku świetlica szkolna przeprowadziła pogadanki i zajęcia                                  

o bezpieczeństwie na drogach i ulicach. Uczniowie budowali miasteczko komunikacyjne z klocków 

lego, mini wafli, stworzyli matę edukacyjną z pojazdami, skrzyżowaniem oraz znakami drogowymi. 

Przeprowadzone zostały zajęcia tematyczne, na zakończenie których  był konkurs – krzyżówka                           



z hasłem. Dzieci poznały zabawę w ruch uliczny „Na skrzyżowaniu” – reakcja na sygnały muzyczno – 

dźwiękowe, zabawy ze śpiewem „Uliczne sygnały”, gra edukacyjna „Znaki drogowe”.   

 

Projekty znaczków odblaskowych wykonane przez uczniów klas 1 – 3               

na zajęciach koła plastycznego. 

Informacje o realizacji działań można znaleźć na stronie internetowej szkoły i gminy: 

www.zs.chelmiec.pl 

www.chelmiec.pl 

Działania, które zostały podjęte przez szkołę w ramach konkursu „Odblaskowa 

Szkoła”  będą kontynuowane przez cały rok szkolny. Zaplanowane są kolejne spotkania                    

z uczniami  w ramach współpracy z Fundacją „Bezpiecznie do celu” i z koordynatorem 

Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Odbędą się zajęcia w ramach edukacji rówieśniczej – 

uczniowie klasy 7  zaprezentują swoje prezentacje multimedialne  uczniom w młodszych  

klasach. 

Sprawozdanie sporządziła pani Dorota Skrzypiec - pedagog szkolny i koordynator działań 

związanych z konkursem „Odblaskowa szkoła”. 

http://www.zs.chelmiec.pl/

