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 Zespół Szkolno-Przedszkolny 
 w Ptaszkowej 
 

 

SPRAWOZDANIE Z IX EDYCJI KONKURSU 

„ODBLASKOWA SZKOŁA” 

 

We wrześniu 2018r. nasza szkoła przystąpiła do udziału w konkursie „Odblaskowa 

Szkoła”, którego organizatorami są:   

o Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu drogowego; 

o Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie; 

o Małopolskie Kuratorium Oświaty; 

o Małopolski Urząd Wojewódzki; 

o Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; 

Celem akcji jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych 

władz samorządowych oraz rodziców w zakresie wyposażania uczniów w elementy 

odblaskowe. Akcja daje również 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 osób dorosłych na konieczność 

kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do lat 15 z elementów 

odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu 

drogowym.  

W ramach akcji w naszej szkole podjęto szereg działań mających na celu realizację 

powyższych założeń, w które zaangażowali się nauczyciele, wychowawcy i uczniowie. 
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Odblaski dla każdego 

Jednym z głównych celów akcji, było wyposażenie uczniów w odblaski, które mają zapewnid 

im jak największe bezpieczeostwo. Wszyscy nasi uczniowie otrzymali odblaskowe elementy, 

które mogli przyczepid do swoich tornistrów czy kurtek. Zostaną oni również niebawem 

wyposażeni w kamizelki odblaskowe. 

 

Szkolny Konkurs Plastyczny pt. „Jestem widoczny – jestem 
bezpieczny” dla uczniów klas I-III oraz przedszkola 

W czasie trwania akcji został zorganizowany konkurs plastyczny pt. „Jestem widoczny – 

jestem bezpieczny”. Uczniowie za pomocą różnych technik plastycznych w swoich 

pracach starali się ukazać czemu służą odblaski i jak ważne jest ich noszenie. 
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W konkursie plastycznym „Jestem widoczny – jestem bezpieczny” najwyższy wynik 

punktowy uzyskali: 

o Basia Gaj z grupy maluchów 

o Marek Michalik z grupy starszaków 

o Paulinka Kiełbasa z klasy „0” 

o Mikołaj Bieniek z klasy „1” 

o Agnieszka Kruczek z klasy „2” 

o Zuzia Toczek z klasy „3” 

dodatkowo wyróżnienia uzyskali: 

o Daria Kruczek z grupy maluchów 

o Michał Jurczyński z klasy „0” 

o Stasiu Tokarz z klasy „1” 

o Zuzia Poręba z klasy „2” 

Nagrody za konkurs plastyczny w postaci zestawu odblasków wręczyła Pani Dyrektor 

Magdalena Giera. 

Pan STOP i Pani STOP 

Podczas zajęć techniki uczniowie promując bezpieczeństwo ruchu drogowego wykonali 

Pana STOP i Panią STOP. Samodzielnie wykonali znaki drogowe na karteczkach 

z kartonu. W ten sposób doskonalili swoją wiedzę ze znajomości znaków drogowych, 

zapamiętując ich kształty i kolory. Samodzielnie wyszukiwali znaki, które dotyczą 

pieszego i rowerzysty.  
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Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego 

Przez cały tydzień odbywał się w naszej szkole konkurs wiedzy o ruchu drogowym 

będący jednym z działań "Odblaskowej szkoły". Do konkursu wiedzy przystąpiły klasy 

od IV do VIII. Test wiedzy składał się z 40 pytań, które dotyczyły pierwszeństwa 

przejazdu na skrzyżowaniach drogowych, znajomości przepisów o ruchu pieszych 

i ruchu rowerzystów, znajomości znaków drogowych oraz pierwszej pomocy 

przedmedycznej. 

Wyniki testu: 

Najlepszy wynik w szkole uzyskała klasa 7 uzyskując średnio 23,68 punktów. 

L.P. KLASA 
ŚREDNIA 

ZDOBYTYCH  PUNKTÓW 

1. KLASA 7 23,68 
2. KLASA 6 20,59 
3. KLASA 5B 20,41 
4. KLASA 8 20,15 
5. KLASA 5A 19,93 
6. KLASA 4 17,00 

 

Na 40 punktów możliwych do zdobycia 5 uczniów uzyskało wynik ponad 75% 

poprawnych odpowiedzi. N: 

o Piotr Bochenek z klasy VII, który uzyskał 39 punktów , jest to najwyższy wynik 

w szkole. 

o Magdalena Sekuła z klasy VII – Madzia uzyskała 37 punktów. 

o Julia Litawa z klasy VII – Julka uzyskała 34 punkty. 

o Jakub Michalik z klasy VI – Jakub uzyskał 33 punkty. 

o Adam Matuszewski z klasy Vb – Adam uzyskał 32 punkty. 

Wszyscy wymienieni wyżej uczniowie zostali nagrodzeni drobnymi upominkami od Pani 

Dyrektor Magdaleny Giery. 
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Odblaskowe sprzątanie świata 

Uczniowie naszej szkoły pod opieką swoich wychowawców wzięli udział 

w "ODBLASKOWYM SPRZĄTANIU ŚWIATA". Wyposażeni w worki, rękawice ochronne 

i kamizelki odblaskowe, pełni zapału ruszyli w teren. Celem akcji było budowanie 

świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska. 

Podczas spaceru uczniowie promowali również noszenie elementów odblaskowych oraz 

utrwalali zasady bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły. 
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Odblaskowy dzień 

Dnia 24.10.2018r. w naszej szkole było bardzo odblaskowo. W ramach akcji 

"Odblaskowa Szkoła", odbył się ODBLASKOWY DZIEŃ. W tym dniu wszyscy uczniowie 

przyszli ubrani w odblaskowe elementy garderoby, które ozdobione zostały 

odblaskowymi gadżetami. Nasi uczniowie udowodnili, że rozumieją potrzebę noszenia 

kamizelek. Uświadomili sobie, że tak ubrany uczeń jest widoczny i może uniknąć wielu 

przykrych zdarzeń na drodze. Obyśmy tak ubrani i widoczni poruszali sie po naszych 

drogach. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na odblaskowym szlaku 

W piątkowe przedpołudnie dzieciaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ptaszkowej 

oficjalnie rozpoczęły akcję „Bezpieczni na drodze”. Stało się to za sprawą niezwykłego 

spaceru. Nie byłoby w nim nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że każdy przedszkolak był 

wyposażony w elementy odblaskowe. Na początku odbyliśmy pogadankę na temat tego, 

czym jest kamizelka odblaskowa, jak ona wygląda i jakie znaczenie ma jej noszenie. 

Następnie udaliśmy się na spacer, podczas którego poznawaliśmy zasady bezpiecznego 
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poruszania się pieszych po drodze. Przedszkolaki w kamizelkach wzbudzały nie lada 

sensację wśród kierowców a także przechodniów. Mamy nadzieję, że jest to początek 

działań, których głównym założeniem jest propagowanie zachowań prowadzących do 

poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach. 
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Spotkanie z policjantem 

30 października przedszkolaki uczestniczyły w prelekcji z funkcjonariuszami policji, 

podczas której przypomnieli sobie zasady poruszania się po drogach. Panowie policjanci 

zwrócili również uwagę na konieczność noszenia przez pieszych świateł odblaskowych. 

Dzieci miały również możliwość spędzić chwilę w policyjnym radiowozie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Udział uczniów w turnieju Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w etapie gminnym turnieju Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego. Zdobyli I miejsce i awansowali do etapu powiatowego turnieju, który odbył 
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się w Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu. W etapie powiatowym uzyskali 

rezultat w pierwszej dziesiątce szkół podstawowych.  

Nasza szkoła wystąpiła w składzie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksandra Ptaszkowska, Magdalena Sekuła, Damian Kogut, Piotr Bochenek – wszyscy 

z obecnej klasy VII. 

Gazetki ścienne 
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Odblaskowy mecz tenisa stołowego 

  

 

Finał akcji „Odblaskowa szkoła” z konkursem odblaskowej 

mody. 

30 października w naszej szkole odbyło się podsumowanie akcji "Odblaskowej szkoły". 

W tym roku doposażyliśmy grupy przedszkolne w kamizelki i większość uczniów w 

elementy odblaskowe, ale także podjęliśmy szereg działań zmierzających do poprawy 

bezpieczeństwa naszych wychowanków w drodze do i ze szkoły. Uczestnikami konkursu 

byli uczniowie klas I- VIII oraz przedszkola. Do akcji włączyli się rodzice w zakresie 

wyposażenia uczniów w kamizelki i elementy odblaskowe. Koordynatorzy konkursu 

przy współpracy z wychowawcami poszczególnych klas zorganizowali i przeprowadzili 

szereg inicjatyw, jak: 

o Spotkanie uczniów przedszkola z policjantami. 

o Na odblaskowym szlaku" - spacer po najbliższym środowisku i 

zapoznanie uczniów z zasadami prawidłowego poruszania się po drogach. 

o Promowanie akcji przez gazetki ścienne na korytarzu szkolnym, a także 

poprzez wystawę prac plastycznych uczniów. 

o Zorganizowanie dla uczniów "Odblaskowej mody". 

o Przeprowadzenie akcji "Odblaskowe sprzątanie świata". 

o Zorganizowanie dla uczniów klas IV - VI "Odblaskowego meczu tenisa 

stołowego", 
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o Zorganizowanie i przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu 

plastycznego pod hasłem "Jestem widoczny - jestem bezpieczny" dla klas I 

- III oraz przedszkola, 

o Zorganizowanie i przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy o 

bezpieczeństwie ruchu drogowego dla klas IV - VIII, 

o Zorganizowanie "Odblaskowego dnia". 

Dyrektor szkoły Pani Magdalena Giera podsumowała realizację i przebieg akcji, a 

wyróżnieni uczniowie w zorganizowanych konkursach otrzymali z rąk Pani Dyrektor 

nagrody rzeczowe i wyróżnienia. 
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Publikacje internetowe 

Na stronie internetowej szkoły www.zsp.ptaszkowa.pl: 

 15.10.2018 – Informacja o przystąpieniu do konkursu „Odblaskowa szkoła” 

 

http://www.zsp.ptaszkowa.pl/


IX EDYCJA KONKURSU „ODBLASKOWA SZKOŁA”  

 24.10.2018r. – Odblaskowy dzień 

 

 29.10.2018r. – Konkurs wiedzy o ruchu drogowym 

 

 

 

 

 

 



IX EDYCJA KONKURSU „ODBLASKOWA SZKOŁA”  

 30.10.2018r. – Na odblaskowym szlaku 

 

 30.10.2018r. – Konkurs plastyczny „Jestem widoczny – jestem bezpieczny” 
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 31.10.2018r. – Odblaskowe sprzątanie świata 

 

 02.11.2018r. – Odblaskowe podsumowanie konkursu „Odblaskowa szkoła” 
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Na stronie przedszkola: 

 

Na stronie miejscowości Ptaszkowa www.ptaszkowa.pl: 

 

 

http://www.ptaszkowa.pl/
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Mamy nadzieję , że podjęte działania przez naszą szkołę w ramach 

akcji " Odblaskowa Szkoła" przyczynią się do zachowania większego 

bezpieczeństwa naszych uczniów w drodze do i ze szkoły. 

 

 

 

  


