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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

114

114
100%

100%
114

114



 

 
 

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

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

3

0

0

0

więcej niż 5

*

*

*

*

*

*

*

*

  

2. 
Organizacja w trakcie trwania akcji ogólnoszkolnego konkursu 

wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego 
  

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 
  

5. 
 Organizowanie przez uczniów akcji promujących 

bezpieczeństwo pieszych skierowanych do Seniorów 
   

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   

na etapie 

powiatowym 

 
 

na etapie 

wojewódzkim 

 
 

na etapie 
ogólnopolskim 

 
 

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. 
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 



 

 
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 2 do 9 listopada 2018 roku – liczy się data wpływu materiałów do WRD KWP 

Kraków.  

 
 

 



 

 
 
 
 
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, 8 (przyznanie określonej liczby 
punktów wymaga zapoznania się z rozmachem przedsięwzięcia).  

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 2 do 9 listopada 2018 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,wrazie potrzeby służą pomocą. 
Przed lekcjami i po lekcjach sprawdzają czy uczeń ma kamizelkę odblaskową i 
w jaki sposób ją nosi.
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...................................................

Sprawozdanie uczestnika 

konkursu Odblaskowa szkoła



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

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

Sprawozdanie uczestnika 
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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 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.
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. Konkurs ten jest wstępnym 
etapem przygotowującym miejsce na zaplanowane w dalszej części roku 
szkolnego konkursy plastyczny pt. „Świecimy przykładem” oraz konkurs 
wiedzy o ruchu drogowym.
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 rozłożyliśmy na cały rok szkolny.
Konkurs fotograficzny został rozstrzygnięty w dniu 22.10.2018 r. 
Wyłoniono zwycięzców, którym wręczono specjalnie zaprojektowane i 
wykonane dyplomy oraz nagrody rzeczowe związane z bezpieczeństwem 
ruchu drogowego (gry).  
Dokumentację wydarzenia stanowią zdjęcia zamieszczone poniżej.

nagrodzona praca



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

...................................................
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plakat promocyjny
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wręczenie nagród



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

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

Sprawozdanie uczestnika 

konkursu Odblaskowa szkoła

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

Odrębny konkursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego dla 
indywidualnych uczestników nie został jeszcze zorganizowany, ponieważ czas 
zakładany dla akcji w naszej szkole obfitował w liczne uroczystości i rocznice. 
Konkurs taki jest natomiast zaplanowany do realizacji w dalszej części roku, bo 
w naszej szkole akcja Odblaskowa szkoła została rozłożona na cały rok 
szkolny 2018/2019. Natomiast podczas apelu poświęconego Odblaskowej 
szkole w dniu  29.10.2018 r. odbył się Quiz wiedzy o bezpieczeństwie ruchu 
drogowego, na zasadzie współzawodnictwa między klasami. Nie wyłonione 
jednej zwycięskie klasy, ponieważ wszystkie udzielały prawidłowych 
odpowiedzi. W podsumowaniu wyników quizu Dyrekcja szkoły pogratulowała 
wszystkim klasom wiedzy i zaangażowania oraz dzieci zostały nagrodzone 
zbiorowymi brawami.
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...................................................
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Ad. 3 Organizacja imprez promujących bezpieczeństwo uczniów 
w drodze do i ze szkoły (np. festynów, imprez plenerowych, itp..)

W ramach promocji Odblaskowej szkoły zostały zorganizowane w miesiącu 
październiku i listopadzie przemarsze wzdłuż głównych ulic Mnikowa całych 
klas wraz z nauczycielami, obranymi w odblaski, z transparentami 
promującymi poprawę widoczności na jezdni. Przemarsze dokumentują 
załączone zdjęcia. Ponadto, na wycieczki klasowe były zabierane odblaskowe 
elementy.
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Podczas apelu poświęconego Odblaskowej szkole w dniu  29.10.2018 r. 
odbyło się także przedstawienie w którym, „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. 
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Ad. 4 Organizacja zajęć pozalekcyjnych, kółek zainteresowań 
związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego

Dla klas pierwszych szkoły podstawowej  w dniu 29.10.2018 r. zostało 
zorganizowane wyjazdowe spotkanie i warsztaty pt. Bezpieczne szelki, w 
trakcie którego pod okiem policjanta dzieci mogły się wcielić w różne role i 
sytuacje na drodze i przećwiczyć prawidłowe zachowania. Podobne spotkanie, 
tylko dla klas najstarszych, zostało przesunięte na 9.11.2018 r. z powodu 
niedostępności przedstawicieli policji we wcześniej zaplanowanym terminie.
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Ad. 5 Organizowanie przez uczniów akcji promujących 
bezpieczeństwo pieszych skierowanych do Seniorów 

W dniu 17.10.2018 zostało zorganizowane, poza harmonogramem zajęć 
szkolnych, 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. Spotkanie ilustruje dokumentacja zdjęciowa.
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 ww. turnieju.



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

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

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. Kopie wydruków 
ze strony internetowej załączone są do niniejszego sprawozdania.
Na korytarzach i w klasach rozwieszane były 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.

http://mnikow.eu/odblaskowa-szkola/
http://mnikow.eu/bezpieczne-szelki/
http://mnikow.eu/rozstrzygniecie-konkursu-fotograficznego-uwaga-niebezpieczenstwo/
http://mnikow.eu/konkursy/
http://mnikow.eu/odblaskowa-szkola-gazetki/
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Ad. 8 Inne niekonwencjonalne sposoby wpływu na poprawę 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym uczniów danej szkoły podstawowej

W dniu 28.09.2018 r. w szkole został zorganizowany 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. 
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, którzy zgłosili 
się do akcji.
Po głównym apelu w dniu 29.10.2018 r., dotyczącym Odblaskowej szkoły, 
uczniowie najmłodszych klas zorganizowali specjalną promocję odblaskowej 
szkoły przez skandowanie haseł, które następnie wręczyli uczniom 
najstarszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum z prośbą zawieszenia 
ich na swoich gazetkach i nauczenia się ich skandowania. Hasła  te są 
zamieszczone na stronie internetowej szkoły. Spontaniczne działanie 
maluchów bardzo rozbawiło najstarszych uczniów szkoły i zachęciło do 
promocji bezpieczeństwa z uśmiechem na ustach.
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Ad. 9 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!”


