
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAO 

PODEJMOWANYCH W RAMACH KONKURSU „ODBLASKOWA SZKOŁA” 2019/2020 

 

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 ilośd uczniów 

wyposażonych w 

odblaski / ogólna ilośd 

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 

 

520/520 

 

100 % 

 

Ile procent uczniów zostało wyposażonych w elementy 

odblaskowe inne niż kamizelki odblaskowe, w stosunku do 

ogólnej liczby uczniów uczęszczającej do danej szkoły 

podstawowej 

 

390/520 

 

75% 

 



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 bezpieczeostwa w ruchu drogowym 

TAK   

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

TAK   

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

NIE  

4. Organizacja zajęd pozalekcyjnych, kółek zainteresowao związanych z 
bezpieczeostwem ruchu drogowego 

TAK   

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

TAK   

6. Udział uczniów danej szkoły w Ogólnopolskim 
Turnieju Bezpieczeostwa 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 

Ilośd publikacji: 
 

5 
1 
5 

 

Udokumentowane publikacje w mediach 

lokalnych    (o zasięgu gminy, powiatu): 

 w prasie 

 w TV 

 w radiu 

Ilośd publikacji: 
 

1  
 

Radio RDN  - audycja 
w dniu 23.10. 2019 

 

Udokumentowane publikacje w mediach o 
zasięgu ogólnowojewódzkim: 

 w prasie 
 w TV 
 w radiu 

Ilośd publikacji: 
 

0 

 

Udokumentowane publikacje w mediach o 

zasięgu ogólnopolskim: 

 w prasie 

 w TV 
 w radiu 

Ilośd publikacji: 
 

0 

 

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

NIE  

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 2019/2020 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Specjalnymi w Chełmcu 

po raz drugi wzięła udział w kolejnej, X edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”. 

/informacja na stronie internetowej szkoły – 08.10.2019r./ 

W ramach akcji przeprowadzono wiele inicjatyw. 

Przygotowano gazetki ścienne propagujące rozpoczętą akcję, spotkania ze specjalistami w tym 

zakresie, zajęcia w ramach lekcji techniki i zajęcia świetlicowe propagujące noszenie odblasków, 

zorganizowano konkurs plastyczny na plakat pod tytułem „Noszę odblaski – jestem widoczny, 

jestem bezpieczny” oraz Szkolny Konkurs wiedzy o Ruchu Drogowym. 

 

 

 

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

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

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.  

W  ramach realizacji Konkursu  ODBLASKOWA SZKOŁAnawiązano współpracę z Fundacją 

Bezpiecznie do Celu.Przedstawiciel Fundacji przeprowadził  w oddziałach przedszkolnych 

(24,09.2019r.) oraz w klasach 1-3 (01.10.2019r.) zajęcia, podczas których przypomniał dzieciom 

zasady ruchu drogowego oraz sygnały alarmowe. Podkreślił wagę i konieczność noszenia 

elementów odblaskowych. Podejmowana tematyka została urozmaicona poprzez pokaz filmów 

instruktażowych i wspólne śpiewanie piosenek. Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały 

odblaskowe opaski.   



 

 

  4 października  2019 r. dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczyły w zajęciach o 

ruchu drogowym na miasteczku rowerowym w Chełmcu.  Zajęcia te zostały przeprowadzone 

przez funkcjonariuszy Straży Gminnej. Dzieci  dowiedziały się  jakie obowiązują zasady 

prawidłowego poruszania się po drogach, korzystały z sygnalizacji świetlnej, uczyły się 

prawidłowo przechodzić po pasach.  Dodatkową atrakcją była możliwość zapoznania się ze 

sprzętem używanym przez funkcjonariuszy podczas akcji służbowych. Wszystkie dzieci 

otrzymały na pamiątkę odblaskowe breloczki. 

 

 



 

 

16  października2019r  uczniowie klas 1-3 brali udział w Szkolnym Konkursie Wiedzyo Ruchu 

Drogowym pt. „Mały Mistrz Przepisów Ruchu Drogowego”. 

 

 

W dniu 23.10.2019 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie wszystkich dzieci z klas 0 – 3 

oraz uczniów oddziałów specjalnych z funkcjonariuszem Wydziału Ruchu Drogowego 



Policji  KMP w Nowym Sączu panem sierżantem Arturem Golińskim. 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 i 2c, pod kierunkiem Pani Bożeny Porębskiej i 

Pani Grażyny Klimczak przedstawili inscenizację, w której przypomnieli jak należy 

zachowywać się, będąc uczestnikiem ruchu drogowego. 

 



 

W tym dniu zostały także rozstrzygniętedwa konkursy. W Szkolnym Konkursie Wiedzy  

o Ruchu Drogowym, którego organizatorem były Panie:  Agnieszka Szczecina i 

UrszulaProściak, zwycięzcami zostali: 

I miejsca: Gabriela Leśnik  kl.1b, Michał Cetnarowski   kl. 2a, Vanessa Śmiałekkl. 3a 

II miejsca:  Julia Jacak  kl. 1c, Oliwia Lorek   kl. 2a, Przemysław Dyrek  kl. 3c 

III miejsca:  Oliwia Marczyk   kl. 1c, Nikodem Fryczekkl.2c, Paulina Tokarz    kl. 3b 

Podsumowano konkurs plastyczny „Noszę odblaski – jestem widoczny, jestem 

bezpieczny” przeprowadzony przez Panią Dorotę Skrzypiec i Panią Janinę Mróz. 

Wyróżniono 15 prac, które zostały wyeksponowane na gazetce. Na szczególne uznanie 

zasłużył uczeń klasy 2c – Nikodem Fryczek, który wykonał „odblaskowy tornister” oraz 

napisał o nim wiersz.  

 

 

Jednym z zadań konkursowych w „Odblaskowej Szkole” jest promowanie 

bezpieczeństwa pieszych skierowane do Seniorów.  W tym samym dniu, tj. 23.10. 2019r 

odbyło się także spotkanie z podopiecznymi  Dziennego Domu Opieki Medycznej 

„PRAXIS”, którzy  wysłuchali prelekcji Pana Policjanta  i obejrzeli  przedstawienie o 

ruchu drogowym. Na zakończenie spotkania nasi uczniowie  wręczyli  zaproszonym 

gościom odblaskowe opaski z apelem o zachowanie bezpieczeństwa na drodze. 



 

 

W dniu 29 października 2019r. uczniowie klas szóstych uczestniczyli w zajęciach na temat  

bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Przedstawiciel Fundacji „Bezpiecznie do celu”  

omówił zagadnienia wg autorskiego programu ,,Od pieszego do zmotoryzowanego. Pogadankę 

uatrakcyjniła prezentacja multimedialna  oraz specjalistyczne gadżety - alkogogle. Ubierając te 

okulary uczniowie mogli doświadczyć zaburzeń koordynacji ruchu - podobnie jak to dzieje się u 

osób będących pod wpływem alkoholu lub substancji o podobnym działaniu. Poruszono kwestie 

bezpieczeństwa pieszych w okresie szarugi jesiennej. Zwracano uwagę na wydłużoną drogę 

hamowania pojazdów. Zachęcano do noszenia elementów odblaskowych. Za aktywny udział w 

zajęciach uczniowie dostawali elementy odblaskowe które poprawią ich bezpieczeństwo. 

 

 



 

 
 

Realizację zadań konkursowych Odblaskowej szkoły  podejmowano także 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.Klasy 4  zapoznały sięz zasadami 

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

pieszych i rowerzystów oraz zasady bezpieczeństwa.  Pod koniec roku szkolnego każdez dzieci będzie 

mogło przystąpić do egzaminu na kartę rowerową.Wszystkie te działania  odbyły się w ramach lekcji 
"Pieszy poza miastem". Na lekcjach  techniki sprawdzano,  które elementy odblaskowe najbardziej 
odbijają światło. Odbył się również konkurs na "najjaśniejszego" czwartaka. 

 



 

 

Również świetlica szkolna podejmowała działania i akcje związane z realizacją konkursu 

Odblaskowa Szkoła”. Dzieci tworzyły miasteczko komunikacyjne z klocków. Bardzo 

zaangażowały się w tworzenie miasteczka, jednocześnie utrwalając nawyki noszenia elementów 

odblaskowych, prawidłowego zachowania na drodze, zwłaszcza po zmierzchu. Nie tylko wiedzą 

jak w teorii bezpiecznie poruszać się po zmroku, by być widocznym na drodze, ale nauczyły się 

także poprawnego przechodzenia przez pasy i znaczenia znaków drogowych. Dzieci wykonały 

też samodzielnie odblaski oraz znaki drogowe, rozwiązywały krzyżówkę tematyczną, oglądały 

prezentację multimedialną o bezpieczeństwie a wszystko to miało miejsce na serii zajęć 

zorganizowanych na naszej świetlicy szkolnej. 

 



 

 

 

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

www.zs.chelmiec.pl 

www.chelmiec.pl 

 

Działania w ramach akcji „Odblaskowa szkoła” będą kontynuowane przez cały rok 

szkolny 

 

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

