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do Regulaminu Konkursu  

„Odblaskowa szkoła” 
 
 

SPRAWOZDANIE  
UCZESTNIKA KONKURSU „ODBLASKOWA SZKOŁA” 

 

Nazwa szkoły podstawowej 

 
 
 
 

Powiat 
 
 
 

Pełny adres szkoły podstawowej 

 
 
 
 
 
 

Dane kontaktowe: telefon, fax, email 
 
 
 

 
 

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 
 

 

 
 

 

 

 
 

Szkoła Podstawowa
 im. Księcia Józefa Poniatowskiego 

w Mnikowie

Mników 13
32-084 Morawica

tel./fax.: 012 280-52-19
e-mail: mnikow@wp.pl

Krakowski

110

110
100%

100%
110

110



 

0

0

0

więcej niż 5
więcej niż 5
więcej niż 5

 

 

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 / *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 
 Ilość punktów w 

zależności od 
ilości 

przeprowadzonych 
akcji – max 5 

 

 

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” 

* 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: 

 

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

 w prasie 
 w TV 
 w radiu 

Ilość publikacji:  

Udokumentowane publikacje w mediach o 
zasięgu ogólnowojewódzkim: 

 w prasie 
 w TV 
 w radiu 

Ilość publikacji: 

 

Udokumentowane publikacje w mediach o 
zasięgu ogólnopolskim: 

 w prasie 
 w TV 
 w radiu  

Ilość publikacji: 

 

8. 
Inne niekonwencjonalne sposoby wpływu na poprawę 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym uczniów danej szkoły 
podstawowej 

1 - 100  

9. 

Zatrudnienie w szkole nauczyciela przeszkolonego w 
Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego uprawnionego do 
przeprowadzenia egzaminu na kartę rowerową 

TAK / NIE

TAK 

 

 

 

 



 

 

10. 
Prowadzenie szkolenia i egzaminu na kartę rowerową dla 
uczniów klas V (w poprzednim roku szkolnym2018/2019) 

TAK / NIE  

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  

* - niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
UWAGA:  
 Jeżeli w tabeli zostanie wskazane, że dana inicjatywa była realizowana należy przesłać  

informację w formie opisowej odnosząc się do konkretnej l.p. w tabeli sprawozdawczej 
(ocena spełnionych kryteriów dodatkowych) – dot. pkt. 3, 5, 8 (przyznanie określonej 
liczby punktów wymaga zapoznania się z rozmachem przedsięwzięcia, a w przypadku 
punktu 5 w zależności od ilości przeprowadzonych akcji.).  

BARDZO WAŻNE!!! - dot. pkt. 7. 
Informacje dotyczące publikacji medialnych: 
 

 Należy przesłać w sprawozdaniu w formie listy numery i daty wszystkich 
publikacji w mediach, a następnie dołączyć ich kopie (dot. artykułów 
prasowych, publikacji na stronach www) oraz informację o dacie emisji 
materiału w konkretnej TV i radiu. 

 Publikacje w mediach o jednej treści wielokrotnie emitowane w radiu lub TV oraz 
drukowane w prasie są naliczane każde jako oddzielnie medium i w zależności 
od zasięgu przyznawane są punkty.  

 Wszystkie publikacje medialne zamieszczane na stronach facebook, You Tube, 
telewizje i radia internetowe są naliczane jako strony www, których zgodnie z 
regulaminem może być max. 5. 

 Dodatki do prasy ogólnowojewódzkiej, np. Dziennik Polski, Gazeta Krakowska, 
Gazeta Wyborcza oraz innych, które publikowane są na dany okręg lokalny – 
powiatowy lub kilka powiatów, ale nie całe województwo  są traktowane jako 
promocja o zasięgu lokalnym.  

 Media ogólnopolskie to takie, które mają zasięg na terenie całego kraju, a także 
posiadają koncesję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.  

 
UWAGA!  

 PUNKTACJA BĘDZIE PRZYDZIELANA - NA PODSTAWIE OTRZYMANEGO 

SPRAWOZDANIA, PRZEZ JURY KONKURSU W WYDZIALE RUCHU 

DROGOWEGO KWP KRAKÓW. 

 Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość weryfikacji danych 
przesłanych w - sprawozdaniu uczestnika konkursu „Odblaskowa szkoła”.  

 
 Sprawozdanie należy przesłać na adres Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Krakowie za pośrednictwem poczty lub na dziennik 

podawczy KWP w Krakowie do dnia – od 4 do 12 listopada 2019 roku – liczy się 

data wpływu materiałów do WRD KWP Kraków.  

 
 



  

 
 

 
Sprawozdanie Naczelnika WRD KMP / KPP dotyczące konkursu 

„ODBLASKOWA SZKOŁA” 
 
Sprawozdanie przesyła Naczelnik WRD KMP / KPP bezpośrednio do WRD KWP               
w Krakowie. 
 

Podczas oceny inicjatyw podejmowanych przez szkołę w ramach konkursu „Odblaskowa 
szkoła” należy wziąć pod uwagę kryteria oceny określone  w regulaminie, a także: 

 korzystanie z otrzymanych elementów odblaskowych przez dzieci w drodze do i ze 
szkoły, 

 ocena aktywności nauczycieli w działania wpływające na poprawę bezpieczeństwa 
uczniów w ruchu drogowym, 

 ocena zaangażowania rodziców, opiekunów i innych (poza szkołą) podmiotów w 
działania wpływające na poprawę bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym,  

 akcje promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 
 dodatkowe inne, niekonwencjonalne sposoby, działania wpływające na poprawę 

bezpieczeństwa uczniów w ruchu drogowym. 
 
 

SPRAWOZDANIE NACZELNIKA WRD KMP/KPP 
 DO KONKURSU „ODBLASKOWA SZKOŁA” 

 

Lp. Nazwa szkoły 
podstawowej 

Pełny adres i dane 
kontaktowe szkoły 

podstawowej 

Powiat Liczba 
punktów 

 
1. 
 

    

 
2. 
 

    

 
3. 
 

    

 
4. 
 

    

 
5. 
 

    

 
 

  
Uwaga! Sprawozdanie należy przesłać na adres Wydziału Ruchu Drogowego                     

Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie  faxem – (fax. 83-54-177)                                      

od 4 do 12 listopada 2019 roku – liczy się data wpływu materiałów do WRD KWP 

Kraków.  

 
 

 



Ad. Opis spełnionych kryteriów głównych

Wszyscy uczniowie naszej szkoły są wyposażeni w kamizelki odblaskowe oraz 
dodatkowe elementy podnoszące widoczność.
Mają obowiązek nosić je w drodze do i ze szkoły. Zachęcamy aby korzystać z 
nich również poza drogą do szkoły.
Nauczyciele  pełniący dyżur i panie woźne, w razie potrzeby służą pomocą. 

...................................................

...................................................

Sprawozdanie uczestnika 

konkursu Odblaskowa szkoła



...................................................

...................................................

Sprawozdanie uczestnika 

konkursu Odblaskowa szkoła



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

W miejsce konkursu plastycznego w szkole już po raz drugi zorganizowano 
konkurs fotograficzny pt.: „Uwaga niebezpieczeństwo”. Wybrano tą formę, 
ponieważ dawała ona większe możliwości oraz mogła zaangażować zarówno 
dzieci jak i ich rodziców i krewnych, a doświadczenie z zeszłego roku pokazało 
bardzo ciekawe efekty.
Zadaniem uczestników było znaleźć i udokumentować miejsca niebezpieczne, 
wymagające szczególnej uwagi i ostrożności. Technika wykonania prac była 
dowolna, czyli możliwa była również obróbka zdjęć, natomiast najwyżej były 
oceniane prace o charakterze reporterskim. Tegoroczny konkurs miał znacznie 
wyższy poziom niż pierwsza jego edycja. Nadesłano więcej prac, a także 
widoczne było zaangażowanie dorosłych. 
Już na etapie planowania akcji Odblaskowa szkoła pojawiło się wiele 
pomysłów promocji tej akcji. W zakładanym czasie nie bylibyśmy w stanie ich 
zrealizować. Dlatego naszą szkolną akcję podobnie jak w zeszłym roku 
rozłożyliśmy na cały rok szkolny.
Konkurs fotograficzny został rozstrzygnięty dopiero w dniu 6 listopada 2019 r.
termin został przesunięty ze względu  na kumulację uroczystości szkolnych. 
Wyłoniono zwycięzców, którym wręczymy specjalnie zaprojektowane i 
wykonane dyplomy oraz nagrody rzeczowe związane z bezpieczeństwem 
ruchu drogowego (książki i gry) na apelu poświęconym Bezpieczeństwu Ruchu 
Drogowego pod koniec listopada. 

...................................................

...................................................

Sprawozdanie uczestnika 

konkursu Odblaskowa szkoła



link do prac konkursowych:
 http://mnikow.eu/prace-na-konkurs-uwaga-niebezpieczenstwo/

Dokumentację wydarzenia stanowią zdjęcia zamieszczone poniżej.
Nagrodzone prace

...................................................

...................................................

Sprawozdanie uczestnika 

konkursu Odblaskowa szkoła



...................................................

...................................................
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plakat promocyjny

...................................................

...................................................
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Konkurs fotograficzny jest dopełniony konkursem plastycznym na plakat 
promujący „Transport bezpieczny i ekologiczny”, będącym elementem akcji 
w Gminie Liszki promującej ekologiczny transport. W naszym przypadku jest 
on przeprowadzany w klasach w ramach zajęć plastycznych.  

linki do prac konkursowych:
 http://mnikow.eu/transport-bezpieczny-i-ekologiczny-plakaty-promujace/

Dokumentację wydarzenia stanowią zdjęcia zamieszczone poniżej.
Przykłady najciekawszych  prac

...................................................

...................................................
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...................................................

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

Turniej wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego dla indywidualnych 
uczestników został zorganizowany jako powszechny dla wszystkich uczniów 
naszej szkoły pod hasłem „ZOBACZ MNIE”. Ponieważ czas zakładany dla akcji 
w naszej szkole obfitował w liczne uroczystości i rocznice, konkurs ten jest w 
trakcie realizacji. Na czas sporządzania sprawozdania odbył się Etap 1 - 
eliminacje, w tym tygodniu będą się odbywać jeszcze kwalifikacje i finał. 
Kwalifikacje będą mieć formę podobną jak turnieje telewizyjne. Finał będzie 
mieć charakter akcji plenerowej, otwartej na publiczność z zewnątrz na terenie 
boiska szkolnego. Będzie się odbywać bez względu na warunki 
meteorologiczne, więc liczymy na dużą liczbę wrażeń. Zwycięzców, w 
kategoriach wiekowych od kl. 0 - 4 i starszych czyli kl.5 - 7, poznamy po Finale 
15 XI 2019. Pod koniec listopada wręczymy specjalnie zaprojektowane i 
wykonane dyplomy oraz nagrody rzeczowe związane z bezpieczeństwem 
ruchu drogowego (książki i gry) na apelu poświęconym Bezpieczeństwu Ruchu 
Drogowego. Na potrzeby Turnieju zostały opracowane specjalne testy 
uwzględniające wiek uczestników i ich umiejętności, a także pomoce na stronie 
internetowej szkoły. 

linki do turnieju i pomocy:
http://mnikow.eu/turniej-wiedzy-o-bezpieczenstwie/
http://mnikow.eu/category/bezpieczenstwo/
Promocję wydarzenia stanowią plakaty zamieszczone poniżej.

...................................................

...................................................
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Z O B A C Z

S Z K O L N Y T U R N I E J W I E D Z Y

O B E Z P I E C Z E Ń S T W I E

MNIE

Eliminacje

Imię nazwisko klasa ................................................... ......................

1 Pokoloruj znaki informacyjne

2 Kiedy pieszy może przejść przez jezdnię?

3 Zaznacz niebezpieczne sytuacje

droga z pierwszeństwem
przejazdu

przejście dla pieszych

4 Połącz kropki i pokoloruj

5 Jaki to znak ostrzegawczy ? 

Z O B A C Z

S Z K O L N Y T U R N I E J W I E D Z Y

O B E Z P I E C Z E Ń S T W I E

MNIE

Eliminacje

Imię nazwisko klasa ................................................... ......................

6 Pokoloruj tylko znaki zakazu

7 Połącz numery telefonów z .....

999

998

997

112

8 Dorysuj brakujące elementy do bezpiecznej
   jazdy na rowerze

9 Zaznacz niewłaściwe zachowania na drodze

test z eliminacji dla najmłodszych

...................................................

...................................................
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6. Podaj kolejność na skrzyżowaniu

A.  3, 1, 2

B.  2, 1, 3

C.  3, 2, 1.

 

3

2
1

7.   W tej sytuacji kierujący 
rowerem:

 

a) ma pierwszeństwo przed 
pojazdem z numerem 2,

 

b) ma pierwszeństwo przed 
jazdem z numerem 3,

 

c) ustępuje pierwszeństwa 
motocykliście z numerem 2.

8.  Przedstawiony

 

znak ostrzega o:

 

a) zbliżaniu się do odcinka drogi o dwóch 
jezdniach,

 

b) miejscu, w którym pierwszeństwo mają 
pojazdy nadjeżdżające z przeciwka,

c) miejscu, w którym rozpoczyna się ruch 
dwukierunkowy.

9.      Który ze znaków nie dotyczy przejazdu kolejowego?

a) b) c)

2. Ten znak możemy nazwać

 

A.

 

„droga z pierwszeństwem”,
B.

 

„ustąp pierwszeństwa”,

C.

 

„uwaga skrzyżowanie”.

1. Ten znak zabrania A. parkowania,
B. ruchu,

C. wjazdu.

3. Który znak nakazuje ustąpić pierwszeństwa przejazdu ?

     A                              B                                     C

 

A.   1, 2, 3

 

B.   2, 1, 3

C.   3, 2, 1.

4. Podaj kolejność przejazdu 
na skrzyżowaniu

3

2

1

5. Taka postawa 
kierującego 

Z O B A C Z

S Z K O L N Y T U R N I E J W I E D Z Y

O B E Z P I E C Z E Ń S T W I E

MNIE

Eliminacje

Imię nazwisko klasa ................................................... ......................

test z eliminacji starszych uczniów

...................................................

...................................................

Sprawozdanie uczestnika 

konkursu Odblaskowa szkoła



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

W tym roku w ramach promocji Odblaskowej szkoły nie udało nam się  
zorganizować w miesiącu październiku przemarszu wzdłuż głównych ulic 
Mnikowa całych klas wraz z nauczycielami, ubranymi w odblaski, z 
transparentami promującymi poprawę widoczności na jezdni. W latach 
poprzednich była to bardzo efektowna akcja zwracająca uwagę na problem 
widoczności pieszych na drodze. Przemarsze  planowo odbędą się  po apelu  
podsumowującym Akcję „Odblaskowa Szkoła” wraz z naszymi konkursami i 
turniejami. Prawdopodobny termin pod koniec listopada.
Ponadto, na Imprezy takie jak „Sprzątanie Świata”, wszystkie wyjścia poza 
teren szkoły oraz oczywiście na wycieczki klasowe były zabierane odblaskowe 
elementy.

...................................................

...................................................

Sprawozdanie uczestnika 
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...................................................

...................................................
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...................................................

...................................................
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Podczas apelu poświęconego Odblaskowej szkole  
planowane  jest także powtórzenie przedstawienia w którym rok temu, 
„Sierżant Świetlik" z  brygadą Drogowców-Bigbitowców przypomnieli jak 
przechodzić przez ulicę, gdzie nie wolno się bawić, o czym pamiętać podczas 
jazdy rowerem i przede wszystkim, jak dbać o swoją widoczność. 

pod koniec listopada

Prezentowane zdjęcia pochodzą z premiery w październiku zeszłego roku.

...................................................

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

Dla klas pierwszych szkoły podstawowej  na początku roku zostały 
zorganizowane prelekcje poświęcone „Bezpiecznej Drodze do Szkoły”.
Zaowocowało to pracami plastycznymi o charakterze przestrzennym.

Prace na temat „Bezpieczna Droga do Szkoły”

...................................................

...................................................
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...................................................

...................................................
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Również na świetlicy temat ruchu drogowego jest aktualny, oprócz zabaw i gier 
również w postaci twórczości artystycznej, czego przykładem może być seria 
projektów nowych znaków drogowych zaprojektowanych przez dzieci, czy 
alternatywnych rozwiązań komunikacyjnych.

Projekty nowych znaków drogowych (przykłady)

...................................................

...................................................
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...................................................

...................................................
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Dla starszych udało się przy okazji ćwiczeń do karty rowerowej zorganizować 
tymczasowe Miasteczko ruchu drogowego na terenie przyległym do szkoły. 
Oczywiście ze względu na brak poważniejszych środków finansowych, trasy 
zostały wyznaczone taśmami, a znaki były tylko oprawionymi w folię 
kserokopiami prawdziwych. Nie przeszkodziło to dzieciom po lekcjach bawić 
się na tych trasach, niejednokrotnie modyfikując je, a nawet wzbogacając o 
przeszkody. W ten sposób odbywały się przygotowania do egzaminu na kartę 
rowerową. Również w tym roku pod koniec września „Miasteczko” też 
zaistniało.
 
Na zdjęciach nasze „Miasteczko ruchu Drogowego”

...................................................

...................................................

Sprawozdanie uczestnika 

konkursu Odblaskowa szkoła



...................................................

...................................................

Sprawozdanie uczestnika 

konkursu Odblaskowa szkoła



Nie zawiodła nas  Staż Pożarna i mogliśmy ćwiczenia wykorzystać w  promocji 
bezpieczeństwa.
W dniu 26 września 2019 roku w naszej Szkole odbyła się próbna ewakuacja 
przeprowadzona przez druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Mnikowie.
Przy okazji można było praktycznie przekonać się o roli odblaskowych 
kamizelek, a także zasadności dobrej organizacji i przestrzegania procedur.

link do relacji:

 
http://mnikow.eu/co-sie-stalo/

Na zdjęciach próbna ewakuacja
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Dla promocji bezpieczeństwa w tym roku udało nam się zaprosić Policjantów.
6 listopada 2019r przedstawiciele Policji przybyli do zaciekawionych i 
uśmiechniętych najmłodszych dzieci z naszego przedszkola i szkoły 
podstawowej. Pani policjant, oczywiście poruszyła najważniejsze kwestie 
dotyczące bezpieczeństwa, w szczególności w drodze do szkoły i ze szkoły, ale 
również inne ważne kwestie. W fachowy i prosty sposób niezbędna wiedza 
dotarła do maluchów.
Podobne spotkanie stało się udziałem również naszych najstarszych uczniów. 
Potrzebne były podwojone liczebnie „jednostki” policji. U boku pani policjant 
pojawił się rosły pan policjant. Dzięki ich przybyciu mogliśmy wszyscy 
dowiedzieć się więcej o pracy „Dzielnicowego” i uzyskać cenne rady. Po 
ogólnej prelekcji było miejsce również na indywidualne spotkanie, jak widać na 
zdjęciach również sympatyczne.

link do relacji:

 
http://mnikow.eu/spotkanie-z-policjantem/

Na zdjęciach 
spotkanie z Policją
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Ad. 5 Organizowanie przez uczniów akcji promujących 
bezpieczeństwo pieszych skierowanych do Seniorów 

W ramach konkursu „Uwaga niebezpieczeństwo” udało się zagadnieniami 
bezpieczeństwa ruchu drogowego zarazić także  dorosłych. Również następny 
Turniej dość wyraźnie angażuje rodziców i dziadków. Mamy nadzieję że w tym 
roku podobnie jak w latach ubiegłych, uda się zorganizować spotkanie z 
przedstawicielami policji dla rodziców i zainteresowanych osób dorosłych 
uświadamiające zagrożenia i sposoby im przeciwdziałania zarówno w zakresie 
bezpieczeństwa osobistego jak i w ruchu drogowym. 
W dniu święta Dziadka i Babci zaplanowane jest rozdawanie starszym osobom 
elementów odblaskowych. 
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Ad. 6 Udział uczniów danej szkoły w Ogólnopolskim Turnieju 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – dla szkół podstawowych 

Dzieci ze szkoły w Mnikowie nie brały udziału w tegorocznym  turnieju. Ale jest 
nadzieja że nasz wewnętrzny Turniej „ZOBACZ MNIE” będzie mógł wyłonić 
kandydatów do reprezentowania szkoły w edycji 2020 Ogólnopolskiego 
Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
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Ad. 7. Lokalna promocja idei konkursu „Odblaskowa Szkoła”
- Udokumentowane publikacje: 

• na stronach internetowych szkoły 
• na innych stronach www 
• na gazetkach ściennych 
Na stronie internetowej szkoły i Facebook

były zamieszczone informacje na temat akcji Odblaskowa szkoła oraz 
konkursów i imprez jej towarzyszących. Ponadto, inicjatywy te były promowane 
poprzez akcję mailingową w dzienniku elektronicznym szkoły. 
W związku z tym przebudowaliśmy nieco strukturę strony wyodrębniając 
kategorię „Bezpieczeństwo”, gdzie prócz standardowych informacji, 
przypomnienia ważnych telefonów, porad, zamieszczamy pomoce. Między 
innymi tu zostały umieszczone pomoce  do przygotowania się do konkursów i  
egzaminu na kartę rowerową. Tu znalazło się miejsce na plansze i animacje na 
temat widoczności na drodze oraz skuteczności hamowania pojazdu. 
Kopie wydruków ze strony internetowej załączone są do niniejszego 
sprawozdania.
Na korytarzach i w klasach rozwieszane zostały gazetki tematyczne o 
odblaskowej szkole i przedsięwzięciach z tym związanych, zachęcające do 
uczestnictwa i promocji idei.
Zdjęcia wybranych gazetek stanowią załącznik do sprawozdania.

Ponadto, szkoła nie posiada udokumentowanych publikacji w mediach 
lokalnych (o zasięgu gminy, powiatu), o zasięgu wojewódzkim czy 
ogólnopolskim.

https://www.facebook.com/sp.mnikow/
http://mnikow.eu/category/bezpieczenstwo/http://mnikow.eu/kwalifikacje-turnieju-zobacz-
mnie/
http://mnikow.eu/prace-na-konkurs-uwaga-niebezpieczenstwo/
http://mnikow.eu/co-widzi-kierowca/
http://mnikow.eu/karta-rowerowa-pomoce/
http://mnikow.eu/transport-bezpieczny-i-ekologiczny-plakaty-promujace/
http://mnikow.eu/odblaskowa-szkola-2/
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Przykłady promocji na stronach internetowych
Przykładowe zrzuty z ekranu:
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W klasach powstały pomysłowe gazetki promujące odblaski i ich noszenie.
 
Gazetki ścienne w salach lekcyjnych i na korytarzach szkolnych
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Ad. 8 Inne niekonwencjonalne sposoby wpływu na poprawę 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym uczniów danej 
szkoły podstawowej

W dniu 27.09.2019 r. w szkole został zorganizowany jesienny przegląd 
techniczny rowerów i wyposażenia dla uczniów. W trakcie akcji zostały 
wyregulowane hamulce, uzupełnione ciśnienie w oponach, dostosowane 
wysokości siodełka i kierownicy do użytkowników. Dzieci samodzielnie 
sprawdzały i regulowały wyżej wymienione elementy. Ponadto, wszyscy 
uczestnicy mieli odpowiednie stroje, kaski oraz sprawne elementy odblaskowe 
i oświetleniowe. Akcja bardzo się podobała dzieciom, ale niestety nie została 
utrwalona na zdjęciach.
W szkole zaplanowano akcję pokazującą skuteczność elementów 
odblaskowych i ich widoczność przy różnych warunkach atmosferycznych oraz 
dużej odległości, co ma być udokumentowane materiałem filmowym i 
zamieszczone na portalach społecznościowych i oczywiście na stronie szkoły. 
W zeszłym roku się to przedsięwzięcie nie udało. W tym roku też zdjęcia były 
przewidziane na pochmurne dni września i października ale w związku z piękną 
pogodą, cały czas czekają na realizację. Materiał filmowy oraz jego promocja 
zostanie zrealizowany z udziałem rodziców i być może uczniów klas starszych, 
którzy zgłosili się do akcji.
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Ad. 9 Zatrudnienie w szkole nauczyciela przeszkolonego 
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego uprawnionego 
do przeprowadzenia egzaminu na kartę rowerową

Ad. 10 Prowadzenie szkolenia i egzaminu na kartę rowerową dla 
uczniów klas V (w poprzednim roku szkolnym 2018/2019)

Nauczyciel Techniki i Plastyki zatrudniony w roku 2018 z przedłużeniem pracy 
na bieżący rok w ramach podnoszenia kwalifikacji uzyskał w Małopolskim 
Ośrodku Ruchu Drogowego w Krakowie w 18 czerwca 2019 r. (od tego czasu  
posiada) odpowiednie uprawnienia do przeprowadzenia egzaminu na kartę 
rowerową.

Dzięki współpracy dawnego nauczyciela Techniki i obecnego zostały 
przygotowane szkolenia i egzaminy dla uczniów klas V, którzy jeszcze nie 
uzyskali uprawnień do kierowania rowerem  w roku szkolnym 2018/2019. 
Również teraz w ramach akcji „Odblaskowa Szkoła”, a dokładnie wraz ze 
szkolnym turniejem wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego „Zobacz 
MNIE”, została stworzona szansa dla wszystkich uczniów którzy ukończyli 10 
rok życia uczestnictwa w szkoleniu i egzaminie na kartę rowerową.
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Ad. 12 Strażnik szkolny pomagający dzieciom w przekraczaniu 
jezdni na przejściu dla pieszych w rejonie szkoły 

Szkoła nie posiada ww. strażnika szkolnego, natomiast w razie potrzeby panie 
woźne pomagają dzieciom w przechodzeniu przez jezdnię oraz w zakładaniu 
kamizelek i innych elementów odblaskowych.
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W MNIKOWIE
„ ...............................

Jest
ODBLASKOWA 

SZKOŁA

...............................”

„Gdy odblaski noszą dzieci,
to kierowcom słonko świeci!”

 

„Odblaskowe znaki - niech noszą 
..... dorośli i dzieciaki .... !”

 

„Bądź widoczny w ciemności,
nawet z dużej odległości”

 

Gdy  ws iadasz  na  rower :
„ M ą d r a  g ł o w a . . . . . . . . . . . . . ,  
teraz pod kaskiem się chowa!”

 

„Odblask nocą ładnie świeci.
Dba o bezpieczeństwo dzieci!”


