
 

 

 

 

 

 

 

       W roku szkolnym 2012 / 2013    Szkoła Podstawowa  w Swojczanach  ponownie 

przystąpiła  do kolejnej edycji akcji  „Odblaskowa szkoła”. Celem akcji jest zwiększenie 

aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych                                 

i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów   w elementy odblaskowe. Konkurs daje 

możliwość wykazania,  że  szkoła   nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo 

swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły.                                            

Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców  i opiekunów                           

na konieczność  kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do 15 lat 

z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających 

zagrożenia w ruchu drogowym.  

 

    W myśl przysłowia „ Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”                                    

w SP w Swojczanach  odbywa  się szereg działań mających na celu propagowanie zasad 

bezpiecznego poruszania się po drodze:  

 

- W ramach  akcji odbyły  się spotkania w szkole z przedstawicielami policji, pogadanki 

na temat bezpieczeństwa, projekcie filmów . Pielęgniarka szkolna  Barbara Brożek 

przypomniała zasady udzielania pierwszej pomocy. 

 

 

 



 

 

 

 

 

       - 12 września 2012 roku odbyło  się  spotkanie rodziców uczniów   szkoły                        

z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji   w Miechowie.  Goście –

funkcjonariusze   ds. nieletnich  aspiranci  Ewa Kądziołka  i  Marcin Jamroży w czasie 

zebrania z rodzicami przeprowadzili krótką pogadankę,  przekazując  rodzicom szereg 

cennych rad na temat bezpieczeństwa dzieci na drodze,  podczas prac polowych oraz             

bezpieczeństwa w sieci internetowej.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- 13 i 14  września 2012  roku  wszyscy uczniowie  poznali   zasady pracy ratowników 

medycznych oraz uczestniczyli w praktycznym pokazie udzielania pierwszej pomocy 

podczas wizyty w  Szpitalnym  Oddziale Ratunkowym w Miechowie.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Uczniowie klasy VI w ramach akcji utrwalali zasady poruszania się po drodze 

rowerzystów uczestnicząc  w rajdzie rowerowym „ Po złoty liść ”. 

-2 października 2012 roku  przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji                            

w Miechowie -  aspirant Marcin Jamroży spotkał się  z uczniami. Policjant przekazał 

uczestnikom informacje  o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze. Informował 

o tym jak ważne są elementy odblaskowe celem  bezpiecznego poruszania  się pieszych. 

Przypomniał, że dziecko  w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu 

poza obszarem zabudowanym, jest obowiązane używać elementów odblaskowych. 

Rozmawiał   z    dziećmi o zagrożeniach,    z jakimi mogą się spotkać w drodze  do 

szkoły, uczył  bezpiecznego poruszania się po jezdni i apelował o ostrożność. Ponadto 

omówiono zasady bezpieczeństwa podczas kontaktu z nieznajomymi oraz agresywnymi 

zwierzętami.  Podkreślał,    że podczas wypoczynku, zarówno w domu jak i poza domem 

wszyscy powinni pamiętać o bezpieczeństwie. Przestrzegał  dzieci   przed zabawami                   

w miejscach niebezpiecznych. Wspomniał   o zakazie prowadzenia pojazdów rolniczych, 

motorowerów i  skuterów  przez  dzieci, gdyż nie mają ku temu stosownych uprawnień. 

Zaapelował w tym momencie o  rozsądek zarówno do dzieci, jak  i dorosłych. 

Przypominał  dzieciom   o konieczności zamykania drzwi od wewnątrz  i o zakazie 

wpuszczania do mieszkań osób nieznajomych.  

Wspomniał o służbach, które współpracują na rzecz bezpieczeństwa  ludzi : straży 

pożarnej, pogotowiu ratunkowym  i policji – dzieci wykazały się znajomością  numerów  

alarmowych. 

 Podczas spotkania  aspirant Marcin Jamroży i przewodnicząca Rady Rodziców Iwona 

Wolna  rozdawali elementy odblaskowe. Uczniowie otrzymali szelki oraz elementy 

odblaskowe na ubranie i plecak -  uczniowie wyglądają w nich                         

„odblaskowo” .    

 



 

 

 

Na zakończenie spotkania  dla najmłodszych odbyła się nauka przechodzenia po drodze. 

 

 

 

 

 



 

 

- 23  października 2012 roku  uczniowie mieli okazję przypomnieć i utrwalić wpajane 

zasady bezpiecznego poruszania się po drodze podczas wycieczki do Pińczowa                            

i Pacanowa. Z daleka widać było grupę w 100 % wyposażoną w odblaski, które odbijały 

się w pięknym jesiennym pejzażu.  Spotkani policjanci w Pińczowie  rozmawiali                 

z uczestnikami wycieczki, którzy wzorowo zdali egzamin teoretyczny i praktyczny                

ze znajomości zasad ruchu drogowego. Odblaski zagościły również w Europejskim 

Centrum Bajki w Pacanowie.  

 



 

 

 

 

 

-24  października 2012 roku  miała miejsce niezwykła wizyta Ochotniczej Straży Pożarnej 

ze Swojczan  w szkole .       

            W październikowej , jesiennej scenerii odbyły się ćwiczenia ewakuacji uczniów               

z budynku szkolnego na wypadek  zagrożenia pożarem.   Niespodziewanie w połowie 

zajęć lekcyjnych uczniowie usłyszeli cztery krótkie dzwonki. Był to sygnał                              

do rozpoczęcia ewakuacji. Dzieci z poszczególnych klas pod opieką nauczycieli w ciszy                              

i spokoju opuścili pomieszczenia klasowe , udając się zgodnie z oznakowanym 

kierunkiem ewakuacji na szkolny plac. W oddali słychać było sygnał Straży Pożarnej. 

Wszyscy uczniowie niezwykle sprawnie ,  zgodnie z obowiązującymi procedurami zostali 

ewakuowani. W kilka sekund po tym na placu pojawił się wóz strażacki Ochotniczej 

Straży Pożarnej ze Swojczan. Miejscowi strażacy : Andrzej Pietrzyk, Jarosław Maj, Józef 
Maj, Marian Maj, Paweł Bogusz,  Piotr Bogusz, Henryk Bogusz, Przemysław Pietrzyk, 



Damian Sudelski, Jacek Mach, błyskawicznie przystąpili do rozwijania węży i 

uruchomienia pompy. Uczniowie nie odrywali oczu od zwinnych strażaków i ich 

odblaskowych mundurów . Wkrótce w stronę nieba popłynął  wysoki,  piękny strumień 

wody.   W ten sposób zakończyły się ćwiczenia ewakuacyjne i pokaz  udzielania pomocy 

przez strażaków. Tego rodzaju akcje mają głęboki sens , gdyż ukazują sposoby ratowania 

zdrowia i życia ludzkiego , które jest najważniejszą wartością dla każdego człowieka .  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- Ponadto w ramach akcji ogłoszone zostały konkursy :                                                                               

-literacki „Jestem  bezpieczny na drodze! ”- opowiedz, w jaki sposób dbasz o swoje 

bezpieczeństwo ”  

          I miejsce--  Karol Musiał,  
   I I miejsce- Wiktor Pr ędki 

  I miejsce- Wiktor Bogusz  

� Wyróżnieni; Hubert Grabowski, Tymoteusz Maj 
 

-plastyczny pt.. ”Opowiedz  jak odblaski ratują życie”- mój  pomysł   na bycie 
widocznym na drodze 

KLASA I -III 

I miejsce – Gabriela Musiał ( kl. II) 

II miejsce – Daniel Baran ( kl. II) 

III miejsce –  Bartłomiej Jedynak ( kl. III) i Nata lia Maj ( kl. III) 

KLASA IV -VI 

I miejsce- Wiktor Pr ędki (kl. IV ) 

I I miejsce-  Karol Musiał (kl. V )  

III miejsce- Natalia Wrzesień ( kl. V). 

 



 

- konkurs wiedzy  : laureaci z klas I- VI 

I miejsce - Julia Ciołyś 

I miejsce - Kamil Bogusz 

I miejsce -  Emilia Kruszec 

I miejsce - Wiktor Pr ędki 

I miejsce - Hubert Grabowski 

I miejsce   - Wiktoria Kula 

 

- Na zajęciach kółka informatycznego, plastyki, techniki, świetlicy oraz godziny 
wychowawczej podejmowana jest  tematyka bezpieczeństwa .                                                             
Dużą popularnością cieszyły się zajęcia dodatkowe, na których uczniowie w przystępnej 
formie (gry, zabawy, wycieczki w teren, projekcja filmów, pokazy multimedialne) 
przyswajali sobie i utrwalali wiadomości z zakresu bezpieczeństwa w ruchu pieszych.  

 

 

 

 



 

-Podczas zajęć dodatkowych wykonali  różnorodne elementy odblaskowe, którymi okleili 
swoje plecaki, fragmenty odzieży i rowery. Uczniowie na zajęciach świetlicowych 
zaprojektowali stroje do rewii mody odblaskowej . Stroje bardzo podobały się dzieciom            
i stały  się świetnym sposobem promocji idei akcji. 

- Wychowawcy zadbali, by  w każdej klasie pojawiła się gazetka o tematyce propagującej 
akcję „Odblaskowa szkoła”.  Wykonano również gazetki na korytarz oraz makiety.   

 

 

 

 



 

 

               

– Podejmowane działania były promowane poprzez umieszczenie  informacji na stronie 
internetowej szkoły, gminy  i w lokalnej gazecie  „Wieści miechowskie”.  

( 22 października 2012r.) 

 

- Happening- zapoczątkowany prezentacją multimedialną opracowaną przez 
Koordynatora akcji był świetną okazją do skonfrontowania wiedzy teoretycznej                             
z umiejętnościami praktycznymi.  Pod czujnym okiem nauczycieli uczniowie pokonywali  
tor przeszkód przygotowany na Sali gimnastycznej, a maluchy wykazywały się 
umiejętnościami  zręcznościowymi  realizując zadania i ćwiczenia w obwodach  
stacyjnych. Były krzyżówki, szarady i puzzle interaktywne. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

                 W realizację zadań zaangażowani są  wszyscy nauczyciele Szkoły  Podstawowej  
im. Mikołaja Kopernika  w Swojczanach. Nasza akcja wspierana jest  przez organ 
prowadzący szkołę, Radę Rodziców, radnych, Ochotniczą Straż Pożarną w Swojczanach, 
Ośrodek Zdrowia w Chodowie, SOR w Miechowie. Komendę Policji w Miechowie                        
i  naszego Dzielnicowego. Ponadto nagrody ufundowali: Rada Rodziców, PZU, Skok 
Stefczyka, Firma Adler  oraz prywatni  sponsorzy. 
 
 
              Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie. Mamy nadzieję, że udział uczniów 
naszej szkoły w akcji „Odblaskowa szkoła ” przyczyni się do większego bezpieczeństwa 
uczniów i uchroni ich od nieszczęśliwych wypadków. 
 
 

 

 


