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I 

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa rozpoczęliśmy w naszej szkole od 

„Odblaskowego Tygodnia Bezpieczeństwa”, w trakcie którego: 

 nauczyciele  zapoznali swoich wychowanków z zasadami bezpieczeństwa 

obowiązującymi w drodze do szkoły.  

 pierwszoklasiści wraz z wychowawczynią ubrani w odblaskowe kamizelki wyszli na 

pobliskie przejście dla pieszych. Uczniowie obserwowali ruch pojazdów, zwrócili 

uwagę na oznaczenie przejścia dla pieszych. Wychowawczyni przypomniała  

o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Następnie ćwiczyli 

prawidłowe przechodzenie przez przejście na drugą stronę ulicy całą grupą oraz 

indywidualnie pod nadzorem wychowawczyni. Pierwszoklasiści wykazali się 

umiejętnością przechodzenia przez jezdnię pamiętając, że zawsze należy zachować 

ostrożność. 

 uczniowie z klas I-III, ubrani w kamizelki odblaskowe wzięli udział w krótkim apelu. 

Uczniowie przypomnieli sobie jak ważne dla ich bezpieczeństwa na drodze jest 

noszenie elementów odblaskowych. Spotkanie było też okazją do wypożyczenia 

kamizelek odblaskowych uczniom, którzy zadeklarowali chęć chodzenia w nich do 

szkoły. Oprócz tego wszyscy otrzymali odblaski, które można przypiąć do plecaków 

szkolnych.  Na zakończenie pani Dyrektor zachęciła wszystkich uczniów do bycia 

widocznym na drodze. Zrobiono również pamiątkowe „odblaskowe” zdjęcie. 

II 

7 września nasza szkoła wzięła udział w akcji "BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY", 

organizowanej przez Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu, której celem było: 

 eliminowanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonach szkół, 

 zwiększenie świadomości wszystkich uczestników ruchu na mogące wystąpić 

naruszenia zwłaszcza w rejonach placówek oświatowych, 

 zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie przez kierujących przepisów kodeksu 

ruchu drogowego, 

 przypomnienie uczniom powracającym po wakacyjnej przerwie zasad prawidłowego 

poruszania się po drodze. 
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Podczas akcji uczniowie ucharakteryzowani byli na ofiary wypadków drogowych i wraz  

z policją rozdawali zatrzymywanym kierowcom nagrody za przepisową jazdę w formie 

pachnących zawieszek samochodowych oraz ulotek informacyjnych, natomiast dla tych 

kierowców, którzy nie stosowali się do przepisów wręczali „mandaty” , czyli własnoręcznie 

namalowane rysunki chwalące lub piętnujące złe zachowania na drodze. Akcja ta została 

objęta patronatem honorowym Wojewody Małopolskiego. 

III 

11 października najmłodsi uczniowie mieli możliwość spotkać się z panem policjantem  

z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu . Funkcjonariusz 

przypomniał uczniom podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas poruszania się po drodze, 

przede wszystkim: jakie zasady obowiązują w trakcie przechodzenia przez jezdnię oraz jak 

ważne dla naszego bezpieczeństwa jest noszenie odblasków. Pokazał również dzieciom sprzęt 

jakim dysponuje każdy policjant „drogówki”, m.in.: policyjny lizak, urządzenie do pomiaru 

prędkości i CB radio. 

Na zakończenie dzieci z oddziału przedszkolnego i klasa I udały się na instruktaż 

prawidłowego przechodzenia przez pasy, które przeprowadził nasz gość. 

IV 

8 października w naszej szkole, jak co roku, odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem 

przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym 

zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub 

powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie i bez 

paniki. Akcję zorganizował pan Grzegorz Bączek a nadzorował pan Paweł Fałowski  

z Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. 

V 

15 października nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w obchody Europejskiego Dnia 

Przywracania Czynności Serca. Jej celem jest uświadomienie społeczeństwu jak ważne jest 

udzielanie pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe i niespodziewane zatrzymanie 

krążenia oraz nauka udzielania pierwszej pomocy. 
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W ramach tego dnia w całej Europie organizowane są pokazy prawidłowej resuscytacji. 

Również nasi uczniowie pod czujnym okiem pielęgniarki szkolnej, uczyli się udzielać 

pierwszej pomocy osobie, u której doszło do zatrzymania akcji serca. Dzieci i młodzież w 

trakcie ćwiczeń praktycznych na fantomach zdała sobie sprawę z tego, że udzielanie pomocy 

poprzez zastosowanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej nie jest proste, ale może uratować 

komuś życie. 

VI 

8 listopada w ramach akcji "No Promil, No Problem" odbył się „Marsz Trzeźwości dla 

Niepodległej”. Wzięli w nim udział uczniowie klas: VI i VIII pod opieką nauczycieli:  

p. Marty Gródek- Piotrowskiej i p. Grzegorza Bączka na zajezdni autobusowej, naprzeciw 

szkoły przestrzegali uczestników ruchu drogowego: kierowców i pieszych  przed 

poruszaniem się po drogach po spożyciu alkoholu. Rozdawali specjalne ulotki  i baloniki 

przygotowane przez organizatorów kampanii.  

VII 

4 grudnia dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klasy 1 wyjechali na wycieczkę 

do Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Celem wyjazdu było wzięcie udziału  

w projekcie edukacyjnym „Bezpieczny Dom - Ognik”. Dzieci obejrzały krótkie filmiki 

przedstawiające właściwe zachowania w sytuacjach zagrożenia, poznały pracę strażaków  

i sytuacje, w których potrzebna jest ich pomoc. W pokoju ćwiczeń mogły obejrzeć jakie 

niebezpieczne sytuacje mogą nas spotkać w domu i jak można  im przeciwdziałać. 

Uczestniczyły także w próbnej ewakuacji. Przymierzały mundury strażackie dla dzieci.  

W dalszej części spotkania oglądały różne rodzaje wozów  strażackich,  ich wyposażenie  

oraz miały możliwość  usłyszenia  wielu ciekawych informacji  od pana strażaka. Dzieci 

obejrzały próbny alarm i mogły  zobaczyć jak szybko strażacy są gotowi do wyjazdu do akcji. 

Na pamiątkę wizyty u strażaków dzieci otrzymały certyfikat „ Dzielny Mały Strażak”.  

VIII 

31 stycznia odbyło się uroczyste podsumowanie na szczeblu gminnym XI edycji kampanii 

społecznej NO PROMIL - NO PROBLEM organizowanej przez Stowarzyszenie Solny 
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Gwarek z Wieliczki przy współudziale małopolskich placówek oświatowych  

z poszczególnych miast, powiatów, gmin naszego województwa. Na spotkanie zostali 

zaproszeni uczniowie, których prace konkursowe doceniła komisja oceniająca wraz  

z opiekunami z terenu Gminy Chełmiec. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Martyna 

Wróbel kl. VIII, Patrycja Wróbel kl. VII, Kacper Popardowski kl. V, Filip Kądziołka kl. II, 

którzy zdobyli wyróżnienie w tym konkursie..  

IX 

Uczniowie klasy I pod opieką wychowawczyni pani Marty Podobińskiej realizowali program 

edukacyjny "Akademia Bezpiecznego Puchatka". Od października dzieci uczestniczyły  

w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa na drodze, oraz w domu i w szkole realizowanych  

w oparciu o materiały edukacyjne. Kubuś Puchatek "uczył" dzieci jak zgodnie z prawem 

poruszać się po drodze, jak przechodzić przez jezdnię, jeździć na rowerze, oraz jak 

bezpiecznie i zdrowo odpoczywać w czasie wolnym od zajęć. Przypomniał o konieczności 

noszenia odblasków, by być widocznym na drodze. Poruszył też zagadnienia dotyczące 

bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczestnictwo w programie wymagało od uczniów 

aktywności, zaangażowania i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.  Na zakończenie 

programu wszyscy uczniowie przystąpili do Wielkiego Testu Bezpieczeństwa, otrzymując 

maksymalną liczbę punktów. W wyniku podjętych działań uczniowie zdobyli Certyfikat 

"Akademii Bezpiecznego Puchatka", a każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom. 

X 

5 kwietnia w Szkole Podstawowej  w Klęczanach  odbył się etap gminny Ogólnopolskiego 

Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjum, w II 

kategoriach wiekowych.  Współorganizatorem  zawodów była Gmina Chełmiec, Komenda 

Miejska Policji w Nowym Sączu  oraz  MORD w Nowym Sączu. Naszą szkołę w turnieju 

reprezentował zespół czteroosobowy w składzie: Julia Galica kl. V,  Aleksandra Pękala  

kl. VI, Karol Kowalik kl. V i Kornel Piekarski kl. V. Uczniowie uczestniczyli w konkurencji 

teoretycznej - testach wiedzy, na którą składają się pytania obejmujące zagadnienia dotyczące 

zasad i przepisów  ruchu drogowego oraz konkurencji praktycznej - jazda rowerem przez 

wcześniej ustalony tor sprawnościowy. Ostatnią konkurencją zawodów była umiejętność 

udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.  
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XI 

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 ciągu roku szkolnego odbyły się następujące zawody sportowe: 

1. 7 września 2018r. - 9. TAURON Festiwal Biegowy w Krynicy - Zdroju. Do biegów 

finałowych zakwalifikowały się uczennice: Urszula Peciak i Zuzanna Pierzchała.  

2. 4 października 2018r. - Gminne Halowe Zawody w Piłce Nożnej, które odbyły się  

w Szkole Podstawowej w Świniarsku. Nasi uczniowie w składzie: Mirek Bartosz, 

Żelazko Szymon, Gawroński Konrad, Popiela Kacper, Kowalik Karol, Krok Radosław 

i Piekarski Kornel  zajęli 5 miejsce.  

3. 19 października 2018r. - XXVI Bieg Legionisty. Naszą szkołę reprezentowali 

następujący uczniowie: Piotrowska Wiktoria, Pękala Aleksandra, Żelazko Szymon, 

Górowski Damian, Gołąb Bartek, Dziubanowska Karolina, Popiela Kacper, 

Popardowski Kacper, Gawroński Konrad, Jurczak Jakub, Bodziony Kinga, Bodziony 

Oliwia, Mróz Kinga, Kowalik Karol, Piekarski Kornel i Pierzchała Zuzanna. 

Najlepszy wynik uzyskała Wiktoria Piotrowska - VI miejsce.  

4. 4 grudnia 2018 r.  - III Mikołajkowe Zawody Pływackie. Naszą szkołę reprezentowali: 

Wróbel Martyna, Wróbel Patrycja, Pierzchała Zuzanna, Kądziołka Filip, Kaczewski 

Seweryn, Popardowski Kacper, Popiela Kacper i Kornel Piekarski. Bardzo dobrze 

zaprezentowała się Wróbel Martyna, która w swojej kategorii wiekowej zdobyła  

III miejsce.  

5. 18 grudnia 2018r. - Gminne Zawody w Koszykówce. Nasi zawodnicy  

w składzie: Żelazko Szymon, Kaczewski Seweryn, Kowalik Karol, Popiela Kacper, 

Piekarski Kornel, Gawroński Konrad zajęli V miejsce.   

6. W okresie od 19 stycznia do 3 lutego 2019r. na Stacji Narciarskiej Kokuszka – Ski 

realizowany był projekt nauki jazdy na nartach pn. „Jeżdżę z głową”. Miał on na celu 

zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, w tym szczególnie zdobycie umiejętności 

podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach z zachowaniem elementarnych zasad 

bezpieczeństwa, kształtowanie nawyku jazdy w kasku oraz zachęcenie dzieci do 

aktywnych form spędzania wolnego czasu. 
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Przez 18 godzin intensywnej nauki pod okiem instruktorów, dzieci poznały 

podstawowe elementy prawidłowej jazdy na nartach i doskonaliły ją. Na zakończenie 

projektu wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz nagrody ufundowane przez 

Wójta Gminy Chełmiec. W tym samym dniu odbyły się również zawody w Slalomie 

Gigancie, w których nasze uczennice zdobyły znakomite miejsca:  

Zuzanna Pierzchała kl. IV -  II  miejsce w kategorii dziewczyn (tura I), 

Ilona Pękala kl. II - III miejsce w kategorii dziewczyn (tura I). 

7. 27 lutego 2019r. - Mistrzostwa Powiatu w narciarstwie zjazdowym w ośrodku 

narciarskim Master Ski w Tyliczu. Naszą szkołę reprezentowało troje uczniów: 

Piotrowska Wiktoria, Aleksandra Pękala i Bartosz Gołąb. Nasi uczniowie 

rywalizowali w kategorii klas V – VI i VII - VIII,  a najlepszy wynik osiągnęła 

Wiktoria Piotrowska zajmując 8 miejsce w swojej kategorii wiekowej.  

8. 21 lutego 2019r. - Mistrzostwa Gminy Chełmiec szkół podstawowych w narciarstwie 

zjazdowym w ośrodku narciarskim Cieniawa Ski. Szkołę w Rdziostowie 

reprezentowali uczniowie:  Gawlik Wiktor, Kądziołka Filip, Krok Radosław, Mróz 

Mateusz, Pękala Ilona i Aleksandra, Piotrowska Wiktoria, Popardowski Kacper, 

Popiela Kacper  i Gołąb Bartłomiej. 

Nasi uczniowie zaprezentowali się z bardzo dobrej strony, a najlepszy wynik osiągnął 

Gołąb Bartek, który stanął na trzecim miejscu na podium w rywalizacji chłopców klas 

VII – VIII. Również w swojej kategorii V miejsce zajęła  Wiktoria Piotrowska  

a VI Pękala Aleksandra.  

9. 14 marca  2019r. - Mistrzostwa Gminy Chełmiec w piłce ręcznej chłopców szkół 

podstawowych. Nasi uczniowie: Mróz Kuba, Kaczewski Seweryn, Tobiasz Kacper, 

Kowalik Karol, Popiela Kacper, Piekarski Kornel, Popardowski Kacper i Gawroński 

Konrad zajęli V miejsce. 

10. 14 maja 2019r. - XVII Mistrzostwa Pływackie Gminy Chełmiec. Naszą szkołę 

reprezentowali uczniowie: Pierzchała Zuzanna, Wróbel Patrycja, Wróbel Martyna, 

Popiela Kacper, Brdej Bartosz i Filip Kądziołka. Najlepszy wynik w swojej kategorii 

wiekowej uzyskał Bartosz Brdej z klasy II, który zajął I miejsce oraz Wróbel 

Martyna z klasy VIII, która zajęła II miejsce.  

Opiekunem zawodów sportowych był p. Grzegorz Bączek. 
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XII 

W naszej szkole zorganizowano również wiele wyjazdów i wyjść mających na celu 

poprawienie kondycji fizycznej uczniów przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. 

W ciągu roku szkolnego odbyły się następujące wyjazdy i wyjścia: 

1. 12 grudnia 2018r. - Park Trampolin - JumpMania. 

2. Wyjazdy na łyżwy – lodowisko w Chełmcu. 

3. 11 stycznia i 31 stycznia – zimowe szaleństwa na śniegu z zastosowaniem zasad 

bezpieczeństwa. 

4. 15 lutego 2019 r. - wyjazd narciarski do Centrum Narciarskiego  MASTER SKI  

w Tyliczu. Po solidnej rozgrzewce rozpoczęła się jazda po stoku. Dobre warunki 

na stoku spowodowały, iż  jazda na nartach była dla wszystkich uczestników 

wielką przyjemnością. W czasie jazdy dzieci uczyły się samodzielności, 

zdyscyplinowania oraz odpowiedzialności za siebie i rówieśników. Uczniowie 

wzięli również udział w slalomie gigancie, gdzie mogli sprawdzić swoje 

umiejętności narciarskie.    

5. 14 maja 2019r.– wyjście na kręgle. Uczniowie mieli okazję sprawdzić się  

w celności i w zdrowej rywalizacji pomiędzy sobą, a także zapoznać się z 

zasadami gry w bilard.  

XIII 

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 czerwcu 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,  
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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.  

 

XIV 

Od września do czerwca uczniowie brali udział w projekcie „Ratujemy i uczymy ratować”, 

organizowanym przez WOŚP, który ma na celu naukę pierwszej pomocy przedmedycznej od 

najmłodszych lat. Wychowawcy z klas I-III przez cały rok szkolny prowadzili zajęcia 

praktyczne i teoretyczne, które mogły być pomocne podczas niebezpiecznych zdarzeń  

i wypadków z udziałem dzieci. Dzieci uczyły się m.in. prawidłowej resuscytacji krążeniowo – 

oddechowej na fantomach, podawania ważnych informacji w rozmowie z Centrum 

Powiadamiania Ratunkowego oraz odpowiednich reakcji na niebezpieczne i zagrażające życiu 

sytuacje. 

 

Zasady bezpieczeństwa były również szczegółowo omawiane w klasach przez 

wychowawców przed rozpoczęciem zimowych ferii, wyjazdem do Wrocławia w czerwcu 

i rozpoczęciem wakacyjnego wypoczynku oraz przed każdą organizowaną wycieczką. 

 

 

 

    

 

 

 

 


