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 Działania w ramach poprawy bezpieczeństwa w roku szkolnym 2017/2018 

rozpoczęliśmy od zaangażowania się przez dwa miesiące (wrzesień i październik) w akcję 

"Odblaskowa Szkoła", w której finalnie zajęliśmy IX MIEJSCE oraz po raz kolejny 

zdobyliśmy tytuł NAJAKTYWNIEJSZEJ SZKOŁY W POWIECIE 

NOWOSĄDECKIM. Szczegółowe sprawozdanie znajduje się w dokumentacji szkoły. 

Poniżej prezentujemy listę zrealizowanych działań. Było to m.in.: 
 uroczyste zainaugurowane akcji wśród zaproszonych gości,  

 pozyskanie od sponsorów środków na elementy odblaskowe i rozdysponowanie ich 

podczas akcji, które organizowaliśmy, 

 propagowanie noszenia odblasków i przestrzeganie zasad ruchu drogowego na  

Festiwalu Biegowym w Krynicy – Zdroju, 

 zorganizowanie odblaskowego pikniku rodzinnego, 

 przeprowadzenie w szkole odblaskowych konkursów: wiedzy i plastycznego, 

 propagowanie noszenia odblasków w Klubie Seniora w Małej Wsi, 

 udział w projekcie Bezpieczny Dom i wizyta przedszkolaków w Państwowej Straży 

Pożarnej w Nowym Sączu i Miasteczku Rowerowym w Chełmcu, 

  promocja akcji w radio RDN Nowy Sącz, 

 organizacja międzypokoleniowego odblaskowego różańca ODBLASKOWA DROGA 

BEZPIECZNIE PROWADZI DO PANA BOGA, 

 przeprowadzenie próbnej ewakuacji szkoły,  

 przedstawienie apelu do seniorów z sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

 zorganizowanie pogadanki z panami policjantami na temat zasad bezpieczeństwa  

w ruchu drogowym,  

 zorganizowanie obchodów Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca, 

 przeprowadzenie w szkołach Kampanii Społecznej No Promil - No Problem, 

 edukacyjne spotkanie uczniów z Inspektorami Głównego Inspektoratu Transportu 

Drogowego Delegatura Południowa w Krakowie w ramach projektu Bezpieczna 

Szkoła Tirka, 

 spotkanie z motocyklistami z Forum Sącz Bikers, 

 wykonanie lapbooków Bezpieczni na drodze, 

 zorganizowanie uroczystego podsumowania akcji. 
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 Nasi uczniowie wzięli udział także w wielu zajęciach i zawodach sportowych  

w zakresie doskonalenia techniki jazdy na nartach, pływania i jazdy na łyżwach, aby móc 

bezpiecznie poruszać się na lodowisku, pływalni czy stoku narciarskim.  

 W marcu 2018 r. odbyły się Mistrzostwa Powiatu w narciarstwie zjazdowym  

w ośrodku narciarskim Master Ski w Tyliczu. Naszą szkołę reprezentowało czworo uczniów: 

Piotrowska Wiktoria, Wróbel Martyna, Popardowski Kacper i Popiela Kacper, a opiekę 

sprawował pan Grzegorz Bączek. Nasi uczniowie rywalizowali w kategorii klas I - IV i V – 

VI, a najlepszy wynik osiągnęła Wróbel Martyna zajmując 10 miejsce w swojej kategorii 

wiekowej.  

 W dniu 23 kwietnia  2018r. na Pływalni Aqua Centrum Chełmiec odbyły się XVI 

Mistrzostwa Pływackie Gminy Chełmiec. W zawodach wzięła udział rekordowa ilość 

zawodników i zawodniczek. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Pierzchała Zuzanna, 

Wróbel Patrycja, Wróbel Martyna, Dziubanowska Karolina, Kaczewski Seweryn, Gołąb 

Bartek, Mróz Mateusz, Popiela Kacper, Piekarski Kornel, Kowalik Karol, Popardowski 

Kacper, Gawroński Konrad, Górowski Damian, Brdej Bartek a opiekę sprawował pan 

Grzegorz Bączek. Najlepszy wynik w swojej kategorii wiekowej osiągnęła Wróbel Martyna  

z klasy VII, która zajęła II miejsce. Gratulacje! Zwycięzcy otrzymali medale, dyplomy  

i drobne upominki rzeczowe. 

 W dniu 25 listopada odbyły się I Zawody Pływackie o Puchar Wójta Gminy Chełmiec 

na pływalni Aqua Centrum Chełmiec. W zawodach brało udział ok.  250 zawodników, wśród 

których znalazła się uczennica naszej szkoły Martyna Wróbel z klasy VII. Martyna 

"wypływała" bardzo dobry wynik i na dystansie 50 m stylem grzbietowym zajęła II miejsce. 

Niewiele również zabrakło do podium  stylem dowolnym.  

 W dniu 7 grudnia 2017r. uczniowie klasy IV i V pod opieką pana Grzegorza Bączka  

w ramach zajęć wychowania fizycznego udali się na lodowisko w Chełmcu. W czasie zajęć 

uczniowie doskonalili jazdę na łyżwach. 

 W dniu 8 grudnia 2017 r. na Pływalni Aqua Centrum Chełmiec odbyły się II 

Mikołajkowe Zawody Pływackie. Patronat nad zawodami objął Wójt Gminy Chełmiec pan 

Bernard Stawiarski, natomiast organizatorami byli: Szkoła Podstawowa  w Świniarsku, 

Wydział Sportu i Rekreacji Gminy Chełmiec oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  

w Nowym Sączu. W zawodach wzięło udział ponad 200 zawodników i zawodniczek. Naszą 

szkołę reprezentowały: Wróbel Martyna, Wróbel Patrycja, Dziubanowska Karolina  

i Pierzchała Zuzanna.  
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 W dniu 8 lutego 2018r. odbyły się Mistrzostwa Gminy Chełmiec szkół podstawowych 

w narciarstwie zjazdowym w ośrodku narciarskim Cieniawa Ski. Naszą szkołę w Rdziostowie 

reprezentowali uczniowie: Pierzchała Zuzanna, Piotrowska Wiktoria, Wróbel Martyna, 

Wróbel Patrycja, Popardowski Kacper, Popiela Kacper, Piekarski Kornel, Kaczewski 

Seweryn i Gołąb Bartosz, a opiekę sprawował pan Grzegorz Bączek. Nasi uczniowie 

zaprezentowali się z bardzo dobrej strony, a najlepszy wynik osiągnęła Piotrowska Wiktoria, 

która stanęła na II miejscu na podium w rywalizacji dziewcząt klas V - VI, oraz Popardowski 

Kacper który zajął III miejsce w kategorii chłopców klas I - IV. Zawodnicy otrzymali medale 

i dyplomy oraz karnety na lodowisko, które wręczył wice wójt pan Artur Bochenek. Również 

w swojej kategorii V miejsce zajęła Martyna Wróbel, a VI miejsce zajął Kacper Popiela. 

Najlepsza szóstka w każdej kategorii uzyskała awans do Mistrzostw Powiatu 

Nowosądeckiego, które  odbyły się 01.03.2018r. Wszystkim uczestnikom zawodów Gmina 

Chełmiec zapewniła karnety zjazdowe oraz darmowy przejazd na zawody. Warty 

podkreślenia jest fakt, że wszyscy nasi uczniowie na stoku "jeździli z głową". 

 Od 27 stycznia do 11 lutego 2018r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli po raz 

kolejny w gminnym projekcie pt. „Jeżdżę z głową”. Odbywał się on na stacji narciarskiej 

„Kokuszka - Ski” i miał na celu: zdobycie podstaw nauki jazdy na nartach z zachowaniem 

bezpieczeństwa, zagospodarowanie wolnego czasu, kształtowanie nawyku jazdy w kasku oraz 

zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania czasu.  

 Do naszej szkoły zawitał w tym roku także pan Zygmunt Berdychowski – himalaista, 

który spotkał się z naszymi uczniami i opowiedział o swojej pasji  - zdobywaniu szczytów 

najwyższych gór świata. W prezentowanych filmach i zdjęciach mogli oni obejrzeć jak 

wygląda przygotowanie i sama wyprawa na wysokość kilka tysięcy metrów. Pan Zygmunt 

Berdychowski zaprezentował strój, w którym wyrusza w góry i opowiedział o swoich 

doświadczeniach podczas wspinaczki. Dowiedzieliśmy się, że jest to bardzo niebezpieczny i 

wymagający doskonałej kondycji sport, ale widoki rozciągające się ze szczytu rekompensują 

wszystkie poniesione trudności.  

Prelekcja edukacyjna 

 Internet to źródło zabawy, wiedzy i komunikacji, które czasami może nieść ze sobą 

wiele zagrożeń. Najmłodsi użytkownicy zwabieni kolorowym światem swoich smartfonów, 

niekiedy korzystający z nich bez ograniczeń, bez kontroli rodziców i opiekunów, nie zdają 

sobie sprawy z konsekwencji jakie mogą wiązać się ze ściąganiem gier, wysyłaniem drogich 

sms-ów lub dostępem do treści nieodpowiednich dla ich wieku.  W związku z tym w naszej 

szkole, dla uczniów klas III i IV, odbyło się spotkanie z przedstawicielami  Urzędu 
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Komunikacji Elektronicznej, którzy powiedzieli jak bezpiecznie korzystać z Internetu 

przeprowadzając pogadankę "MÓJ SMARTFON, MÓJ MAŁY ŚWIAT". Pomógł im w tym 

film o chłopczyku, który wędrował po internetowym świecie oraz ulotki zawierające 

wszystkie najpotrzebniejsze informacje, jak  korzystać z telefonu i w Internecie „klikać z 

głową”. Podczas wspólnej dyskusji uczniowie dowiedzieli się jakie zagrożenia mogą czyhać 

na nich w necie i jak skutecznie nie dać się oszukać. Na koniec spotkania wszyscy otrzymali 

pamiątkowe dyplomy i upominki. 

 22 marca do naszej szkoły przyjechały panie policjantki, które z uczniami klas IV- VII 

przeprowadziły pogadanki na temat internetu i zagrożeń z nim związanych. Czwartoklasiści 

obejrzeli film "Owce w sieci" i porozmawiali z panią funkcjonariusz o zagrożeniach, z 

którymi mogą się spotkać w internecie. Poznali m. in. pojęcie cyberprzemocy i dowiedzieli 

się jak jej zapobiegać.  Natomiast ich starsi koledzy uczestniczyli w zajęciach pn. "Nastolatki 

a prawo" i obejrzeli prezentację związaną z odpowiedzialnością karną młodzieży. Obydwie 

grupy otrzymały ulotki  na temat różnych zagrożeń związanych z serfowaniem w sieci oraz 

informacjami, gdzie szukać pomocy jeśli mamy jakiś problem "internetowy". 

 3 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Klęczanach odbył się Ogólnopolski 

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - etap gminny.  Naszą szkołę reprezentowali  

uczniowie klasy VII : Wiktoria Pycha, Martyna Wróbel, Jakub Mróz i Mateusz Mróz. Każdy 

uczestnik konkursu miał do rozwiązania dwa testy dotyczące zagadnień ruchu drogowego w 

części teoretycznej oraz przejechania na rowerze toru przeszkód w części praktycznej. 

Ponadto zawodnicy zespołowo wykonywali także losowe zadania z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 Uczniowie naszej szkoły już po raz X wzięli udział w tym roku w Kampanii 

Społecznej "No promil, No problem" zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społecznych „Solny Gwarek”. W czwartek 10 maja 2018r.  w Urzędzie Gminy Chełmiec 

odbyło się uroczyste podsumowanie kampanii i wręczenie nagród uczniom, którzy zostali 

laureatami w konkursie: "Kultura i odpowiedzialność". Głównym zadaniem uczestników było 

przedstawienie w formie plastycznej, literackiej, multimedialnej kulturalnego zachowania na 

drodze kierowcy /pasażera/ pieszego, w taki sposób, by wskazać, że kulturalne zachowanie 

przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników dróg. 

 Na konkurs napłynęło ok. 2000 prac z całego województwa małopolskiego. Na liście 

38 laureatów nagrodzonych w konkursie aż 11 uczniów było z  naszej szkoły: Martyna 

Wróbel kl. VII, Milena Smajdor kl. V, Zuzanna  Pierzchała kl. III, Filip Kądziołka kl. I, 
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Oliwia Tokarz kl. II, Igor Bobrowski kl. 0, Wiktoria Bobrowska kl. III, Bartosz Smajdor kl. 

II, Mateusz Mróz kl.VII, Wiktoria Pycha kl. VII i Patrycja Wróbel kl. VI. 

 Wszyscy laureaci trzymali pamiątkowe dyplomy, gadżety z logo kampanii. Ponadto 

zostali nagrodzeni przez Wójta Gminy Chełmiec pana Bernarda Stawiarskiego voucherami na 

kwotę 150 złotych do sklepu Martes Sport oraz słodyczami. 

  Uczniowie klasy IV w bieżącym roku przez dziewięć miesięcy na lekcjach techniki  

w ramach wychowania komunikacyjnego intensywnie przygotowywali się do bardzo 

ważnego egzaminu na kartę rowerową. Zapoznawali się z przepisami ruchu drogowego, 

zasadami bezpieczeństwa, zwłaszcza dotyczącymi pieszych i rowerzystów, udzielaniem 

pierwszej pomocy przedmedycznej oraz obsługą techniczną rowerów. Egzamin został 

przeprowadzony w maju i składał się z II części: teoretycznej -podczas, której uczniowie  

w pracowni informatycznej rozwiązywali losowo testy pobrane ze strony BRD karta 

rowerowa, które zawierały przepisy ruchu drogowego, przepisy dotyczące skrzyżowań,  

a także zagadnienia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Każdy uczeń, by osiągnąć 

wynik pozytywny musiał rozwiązać prawidłowo 80% testu. Część praktyczna sprawdzano 

prawidłowe wyposażenie roweru i dostosowanie do wzrostu ucznia, a także umiejętności 

techniczne jazdy po wyznaczonym torze na boisku szkolnym. 

 Wszyscy uczniowie z obu egzaminów uzyskali wynik pozytywny, otrzymali pierwsze 

w swoim życiu prawo jazdy - kartę rowerową wydaną przez Dyrektora Szkoły.  

 Klasa I w tym roku szkolnym brała udział w kolejnej edycji programu „Akademia 

Bezpiecznego Puchatka”. W ramach projektu każde z dzieci otrzymało kolorowe  książeczki  

z zadaniami i kolorowankami, które pomagają pokazać dzieciom, jak uniknąć zagrożeń, na 

które będą narażone podczas codziennych aktywności – na drodze, w szkole, w domu, a także 

podczas zabawy, czy korzystania z Internetu. W tym roku materiały  projektu są wzbogacone 

zostały również o tematykę z zakresu udzielania pierwszej pomocy Po realizacji zajęć, jako 

podsumowanie, dzieci wezmą udział w Teście Bezpieczeństwa, a szkoła otrzymała certyfikat 

zakończenia programu.  

 13 grudnia 2017 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu nasza szkoła  

otrzymała Certyfikat przedłużający ważność tytułu „SZKOŁA PROMUJĄCA 

BEZPIECZEŃSTWO” w ramach Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Naszą 

szkołę reprezentowali: pani dyrektor Urszula Łabuda wraz z panią koordynator projektu Anną 

Saratą i przewodniczącą samorządu uczniowskiego Mileną Smajdor.  

 Uroczystość została zorganizowana z inicjatywy Komendanta Miejskiego Policji  

w Nowym Sączu - mł. insp. Jarosława Tokarczyka oraz Koordynatora Zintegrowanej Polityki 



7 
 

Bezpieczeństwa w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu – asp. szt. Barbary Leśniak. 

W imieniu Komendanta mł. insp. Jarosława Tokarczyka gości przywitał jego zastępca mł. 

insp. Jerzy Polczyk. W uroczystości uczestniczyli również Zastępca Naczelnika Wydziału 

Prewencji asp. szt. Lesław Więcek, a także pan Józef Nieć – starszy wizytator Kuratorium 

Oświaty w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu. 

 Odebrane przez przedstawicieli szkół  z rąk Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji  

w Nowym Sączu Certyfikaty są ważne przez kolejne pięć lat. 

 Zasady bezpieczeństwa były również szczegółowo omawiane w klasach przez 

wychowawców przed rozpoczęciem zimowych ferii, wyjazdem na Zieloną Szkołę w czerwcu 

i rozpoczęciem wakacyjnego wypoczynku. 

   

  

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       

 


