
Szkoła Podstawowa  

im. ks. Józefa Poniatowskiego  

w Wysokienicach 

 





 

KONKURS 

 Twój pomysł, Twoja inicjatywa . 
 

 

13 EDYCJA 

 „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”             
to międzynarodowy program edukacyjny dla szkół 

podstawowych, którego celem jest edukowanie 
dzieci na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym   
i przyjaznej dla środowiska motoryzacji. Głównym 

organizatorem akcji jest koncern Renault. 

 



 
KAMPANIA 

JESTEM WIDOCZNY – JESTEM BEZPIECZNY 

Jury złożone z przedstawicieli Biura Rzecznika Praw dziecka, Krajowej Rady 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Instytuty 

Transportu Samochodowego, Parlamentarnego Zespołu                          
ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i firmy Renault Polska doceniło 
działania przeprowadzone przez uczniów pod kierunkiem opiekunów. 

‘’Odblaskowa szóstka’’: H. Rosiński, 

 M. Aleksandrzak, I. Matysek, M. Lipska, D. Lesiak, 

 P. Krysiak. 

Opiekunowie: Alina Duda, Katarzyna Szkup 





PROJEKT 
    Spotkanie z policjantem 
     Str. sierż. Jacek Piechut z Wydziału Ruchu Drogowego              

w Skierniewicach spotkał się z uczniami z naszej szkoły.          
Na spotkaniu tym uczniowie poznawali zasady ruchu 
drogowego Na zakończenie spotkania każdy uczeń otrzymał 
odblask. 

 



Kandydaci na kartę rowerową 

     Str. sierż. Jacek Piechut spotkał się z uczniami klasy czwartej     
i poprowadził prelekcję ,,Z rowerem za pan brat’’. Tego dnia 
policjant sprawdził , czy uczniowie mają sprawne rowery           
i czy są one wyposażone w elementy odblaskowe. 

 



Zmagania konkursowe rodziców 

    Na zebraniu rodzicielskim gościliśmy str. sierż. Jacka Piechuta, 

który prowadził prelekcję na temat ,,Bezpieczeństwa dziecka 
w ruchu drogowym’’. W trakcie spotkania przeprowadził 
konkurs wiedzy na powyższy temat  dla rodziców. 

 



ODBLASKOWE HASŁA, RYMOWANKI, 
WIERSZE , PLAKATY  



 
Przeciwpożarowe ćwiczenia 

ewakuacyjne. 



Gazetki ścienne. 



KALENDARZ 
    Prace laureatów konkursu plastycznego „Bądź 

widocznym rowerzystą” zostały umieszczone 
w kalendarzu ściennym wydanym przez naszą 
szkołę. 



 
KOŁO RUCHU DROGOWEGO 

    W szkole prowadzone są systematycznie zajęcia,     
na których nauczyciel przybliża uczniom zasady ruchu 
drogowego. 



Konkurs wiedzy „ Widoczny – bezpieczny” 

     Przeprowadziliśmy konkursy wiedzy               
dla uczniów klas I –III i IV – VI, z zakresu 
poruszania się po drodze. 



SKO odblaskowe i bezpieczne 
    SKO w ramach udziału szkoły w projekcie 
  -,, Jestem widoczny - Jestem bezpieczny”, 

także wspierał i propagował kampanię swymi 
działaniami. 



ULOTKI 
    Uczniowie naszej szkoły wykonali ulotki propagujące 

poruszanie się po drogach w elementach 
odblaskowych. 



BEZPIECZNY PUCHATEK 

    Uczniowie klasy pierwszej w ramach programu wraz 
ze swoją wychowawczynią w miasteczku ruchu 
drogowego, które znajduje się przy naszej szkole, 
uczą się bezpiecznego zachowania się na drodze.  

  

 



ODBLASKOWY DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

    Najmłodsi z naszej szkoły włączyli się także 
 w kampanię „Jestem widoczny – jestem bezpieczny”, 
stąd upominek w postaci  odblaskowego gadżetu.  

 



ODBLASKOWE GADŻETY 
    Pomysłowe i estetyczne gadżety odblaskowe 

wykonali na lekcjach sztuki czwartoklasiści.  
Ich prace zostały zaprezentowane w holu       
na parterze szkoły. 

 



ODBLASKOWA DYSKOTEKA 





RATOWNICY MEDYCZNI TEŻ  W ODBLASKACH 
 

    Gościliśmy w naszej szkole ratownika z pogotowia 

ratunkowego w Rawie Mazowieckiej. Jest on wyposażony   
     w elementy odblaskowe, aby  ratownik w czasie wykonywania 

pracy był widoczny i bezpieczny. 
 
 
 
 



WZMIANKI W PRASIE 



Gazetka szkolna „Po dzwonku” 
    W gazetce „Po dzwonku” ukazywały się artykuły 

promujące poruszanie się po drogach w elementach 
odblaskowych, a także opisywały pracę policjanta. 



Sesja Rady Gminy 
     29.01.2013r. odbyła się Sesja Rady Gminy Głuchów, na której 

uczniowie z „ Odblaskowej szóstki przedstawili działania          
w ramach kampanii „Twój pomysł – Twoja inicjatywa”, rozdali 
też ulotki informujące o akcji , przedłożyli petycję Radnym 
Gminy Głuchów.  

 



EFEKT 
     W programie artystycznym jaki zaprezentowaliśmy podczas 

krajowego Finału, który dodatkowo zilustrował zrealizowaną 
kampanię raperzy śpiewają „ w gminnej kasie poskrobano …”. 
Władze Samorządowe zaopatrzyły wszystkich uczniów              
z terenu Gminy Głuchów w elementy odblaskowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FINAŁ 

24 – 25 KWIETNIA 

WARSZAWA 

2013 rok 



Pierwszy dzień – zwiedzamy Warszawę 
i Centrum Nauki Kopernik 







Drugi dzień – podsumowanie 
kampanii                               

Biblioteka Uniwersytetu 
Warszawskiego 









Dziękuję za uwagę 


