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I 

Nasza szkoła w roku szkolnym 2019/2020 po raz kolejny przystąpiła do konkursu 

„Odblaskowa Szkoła”. Była to już X – jubileuszowa edycja konkursu, w której zajęliśmy  

V miejsce w województwie  małopolskim.  Przedstawiciele szkoły brali udział w uroczystej 

gali, która odbyła się 4 grudnia 2019r. w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie. 

Otrzymaliśmy nagrodę finansową w kwocie 4 500 zł. 

Podczas trwania konkursu w naszej szkole organizowaliśmy różne przedsięwzięcia, które 

koordynowała pani Maria Rak: 

 18 września 2019r.  - podczas uroczystego apelu szkolnego, odbyła się inauguracja 

akcji „Odblaskowa Szkoła”. Pani dyrektor Urszula Łabuda każdemu uczniowi 

przekazała kamizelkę i element odblaskowy, a pani Maria Rak – szkolny koordynator 

poinformowała o organizowanych konkursach: plastycznym,  konkursie znajomości 

zasad ruchu drogowego i na najładniejszą klasową gazetkę ścienną.  

 20 września – Odblaskowy Dzień Przedszkolaka - przedszkolaki otrzymały kamizelki 

odblaskowe i  odblaski, w celu zwiększenia swojego bezpieczeństwa na drodze.  

 23 września - spotkanie z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Przypomnieli oni najmłodszym uczniom 

podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas poruszania się po drodze, m.in. jak 

prawidłowo należy przechodzić przez jezdnię oraz jak ważne dla naszego 

bezpieczeństwa jest noszenie odblasków. Na zakończenie dzieci z oddziału 

przedszkolnego i klasa I udały się na instruktaż prawidłowego przechodzenia przez 

pasy oraz obejrzały policyjny samochód. 

 30 września – wizyta w Klubie Seniora w Małej Wsi – uczniowie wręczyli Seniorom 

elementy odblaskowe oraz apele o zachowanie bezpieczeństwa na drodze. 

 3 października – podarowanie kamizelek i elementów odblaskowych członkom Koła 

Gospodyń Wiejskich w Rdziostowie. 

 9 października - "odblaskowy" różaniec - uczniowie wraz z nauczycielami  

i rodzicami wyruszyli spod szkoły do Kościoła w Marcinkowicach. Część dzieci 

ubranych w kamizelki odblaskowe, niosła transparenty, które sami wykonali. Chcieli 

w ten sposób zwrócić uwagę użytkowników dróg na ich bezpieczeństwo. Natomiast 

pozostała grupa kilkunastu osób przejechała ten odcinek drogi na rowerach w asyście 

Policji i motocyklistów z Forum Sącz Bikers. Wszyscy wzięli udział we Mszy św.  

i nabożeństwie różańcowym, które prowadził ks. Proboszcz Tadeusz Celusta,  

w intencji szczęśliwych wyjazdów i powrotów, za użytkowników dróg oraz ofiary 
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wypadków drogowych. Po wspólnej modlitwie uczniowie rozdawali elementy 

odblaskowe i zachęcali do ich noszenia.  

 10 października - sonda uliczna w Nowym Sączu - Uczniowie przepytywali 

przechodniów, a za właściwe odpowiedzi wręczali pamiątkowe naklejki i elementy 

odblaskowe. Kilkoro uczniów spotkało się także  w tym dniu z Seniorami sekcji 

kulturoznawczej Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Szóstoklasiści 

przedstawili założenia akcji "Odblaskowa Szkoła" i zachęcili do noszenia odblasków. 

Zadedykowali także Seniorom wiersz. Na zakończenie rozdali wszystkim odblaskowe 

opaski i pyszne, soczyste jabłka. 

 17 października – Odblaskowe lapbooki - Utrwalenie przepisów ruchu drogowego. 

 25 października – Happening w Nowym Sączu - uczniowie propagowali noszenie 

odblasków wśród napotkanych pieszych. 

 25 października – wizyta u Starosty Nowosądeckiego - przekazanie prośby mającej na 

celu zwiększenie bezpieczeństwa w pobliżu naszej szkoły w Rdziostowie.  

W specjalnie przygotowanym na tę okazję wierszu, uczniowie postulowali  

o wykonanie chodnika łączącego naszą miejscowość z Chełmcem, a także lepsze 

oznakowanie i oświetlenie istniejącego już przejścia dla pieszych, znajdującego się  

w pobliżu szkoły. Pan Starosta zapewnił o rozpoczęciu działań, mających na celu 

wybudowanie brakującego odcinka chodnika. Obiecał także uczniom, że w przyszłym 

roku, wspólnie z nimi przejdzie do Chełmca nowo wybudowanym chodnikiem.  

 „Odblaskowa Szkoła” na Miasteczku Rowerowym w Chełmcu – utrwalenie zasad 

ruchu drogowego . Dzieci z  oddziału przedszkolnego i pierwszej klasy, uczestniczyli 

w zajęciach z ruchu drogowego prowadzonych przez Straż Gminną  na  Miasteczku 

Rowerowym w Chełmcu. Uczniowie wcielili się w kierowców  pojazdów,  uczyli się 

prawidłowego ruchu  po ulicy. Piesi ćwiczyli prawidłowe poruszanie się samodzielnie 

lub w grupie po drogach, chodnikach, przejściach dla pieszych. Na zakończenie zajęć 

dzieci otrzymały odblaski. Zajęcia prowadził Starszy Strażnik pan Artur Bielski. 

 Odblaskowi Seniorzy - Z apelem o zachowanie bezpieczeństwa na drodze i noszenia 

elementów odblaskowych przez Seniorów nasza młodzież udała się do Klubu Seniora 

w Chełmcu oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Marcinkowicach. Wszyscy zostali 

obdarowani odblaskami. 

 29 października - "Bezpieczna Szkoła Tirka" - Wizyta Inspektorów Głównego 

Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie. Dla najmłodszych uczniów z klas  

I-III przeprowadzili zajęcia edukacyjne pn. „Bezpieczna Szkoła Tirka”, podczas 

których uczniowie zdobyli wiadomości i umiejętności z zakresu właściwego 
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zachowania się na drodze z zastosowaniem podstawowych przepisów ruchu 

drogowego i zasad bezpieczeństwa, m.in.: zasady poruszania się pieszych, stosowanie 

elementów odblaskowych, znajomość znaków drogowych. Zajęcia miały charakter 

interaktywny, a w ich trakcie wykorzystano materiały dydaktyczne w postaci filmów 

komiksowych z serii „Przygody Krokodylka Tirka”, multimedialne prezentacje, 

książeczki tematyczne i komiksy. Po skończonych zajęciach dzieci otrzymały 

książeczki edukacyjne oraz kamizelki odblaskowe. Inspektorzy zaprezentowali 

również dzieciom swój pojazd służbowy. Każdy uczeń mógł wsiąść za kierownicę 

samochodu, zobaczyć jego wyposażenie i usłyszeć sygnały dźwiękowe 

prezentowanego pojazdu. 

 29 października – Podsumowanie akcji „Odblaskowa Szkoła”- Happening ulicami 

Chełmca i rozdanie nagród na Rolkowisku. Spod budynku Aqua Centrum,  

w pochodzie z transparentami, uczniowie przeszli do Urzędu Gminy, by do wspólnego 

spaceru zaprosić pana Wójta Bernarda Stawiarskiego. Uczniowie rozdali także 

odblaski urzędnikom. W towarzystwie pana Wójta przeszli na Rolkowisko, gdzie 

odbyła się oficjalna część uroczystości, podczas której nastąpiło rozstrzygnięcie  

i wręczenie nagród w konkursach: plastycznym, wiedzy i lapbookowym 

 4 grudnia – Gala Rozdania Nagród w Krakowie - Podsumowanie akcji Odblaskowa 

Szkoła - Podejmowane przez nas działania, w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa, 

zostały docenione i nasza szkoła uplasowała się na V miejscu. Z rąk mł. insp. 

Krzysztofa Dymury – pomysłodawcy i inicjatora konkursu w Małopolsce - 

odebraliśmy grawerowany dyplom i pamiątkowy czek na kwotę 4 500 zł.  

 

II 

30 września 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. 
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III 

16 października obchodziliśmy jak co roku Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. 

W naszej szkole gościliśmy ratowników medycznych – panią Sylwię Tomasiak i pana 

Bartłomieja Słowika, którzy pokazali uczniom, jak należy prowadzić resuscytację 

krążeniowo-oddechową u osoby, u której doszło do zatrzymania akcji serca. Dzieci z klas  

0 - III pod czujnym okiem ratowników, ćwiczyły prawidłową resuscytację na fantomach oraz 

pozycję boczną ustaloną na dorosłym człowieku. Uczniowie mogli również posłuchać bicia 

serca przy użyciu stetoskopu i zmierzyć swoje tętno oraz zobaczyli, w co musi być 

wyposażony każdy ratownik udający się na akcję ratunkową. Dzięki profesjonalnie 

przeprowadzonym warsztatom dzieci miały możliwość zdobycia umiejętności potrzebnych 

podczas udzielania pierwszej pomocy. Nagrodą za skupienie, aktywność i zaangażowanie 

podczas zajęć były dyplomy „Małego Ratownika” oraz słodki poczęstunek od przybyłych 

gości. 

IV 

Nasza szkoła uczestniczyła po raz kolejny w kampanii społecznej Trzeźwa Małopolska „NO 

PROMIL – NO PROBLEM – edycja 2019” organizowanej przez Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społecznych „Solny Gwarek” z siedzibą w Wieliczce przy współudziale Gminy Chełmiec. 

Głównym jej celem jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób pod wpływem 

środków psychoaktywnych za kierownicą (alkohol, narkotyki, dopalacze) oraz zmiana 

społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie postawy krytycznej 

u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości.  

W ramach tego przedsięwzięcia, które organizowane jest już po raz XII, w dniu 6 listopada 

2019 r. na terenie Gminy Chełmiec zorganizowano marsze poparcia trzeźwości na drogach. 

Uczniowie naszej szkoły, z klasy IV i V również włączyli się do tej akcji i pod nadzorem 

szkolnego koordynatora kampanii, funkcjonariusza policji oraz strażnika gminnego udali się 

na pętlę autobusową w Rdziostowie. Wręczali kierowcom i przechodniom ulotki, broszury  

i baloniki przedstawiające ideę kampanii. Akcja ta spotkała się z wielką życzliwością oraz 

wzbudziła zainteresowanie zarówno kierowców jak i przechodniów. 
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V 

22 października 2019r. dzieci z oddziału przedszkolnego wyjechały do Nowego Sącza, aby 

odwiedzić strażaków pracujących w Państwowej Straży Pożarnej. Zajęcia odbyły się  

w ramach projektu ”Bezpieczny Dom - OGNIK”. W trakcie oglądania krótkiego filmu 

edukacyjnego dzieci zapoznały się z sytuacjami, w których potrzeba jest pomoc strażaków. 

Przedszkolaki mogły ubrać się w strój strażaka i poczuć się prawdziwymi strażakami.  

W trakcie rozmowy dowiedziały się, jak należy zachowywać się w sytuacjach zagrożenia.  

W czasie ćwiczeń praktycznych uczyły się jak opuszczać pomieszczenie, w którym 

nagromadziło się dużo dymu. W dalszej części pobytu w remizie strażackiej dzieci oglądały 

wozy strażackie, przeszły test wysokości, mogły wsiąść do samochodu strażackiego. Dzieci 

zobaczyły również pokój, w którym odpoczywają strażacy, jadalnię oraz mogły porozmawiać 

z panem kucharzem, który przygotowywał posiłek dla strażaków. Przedszkolaki zobaczyły 

także jak odbywa się wyjazd wozu strażackiego do akcji. Na zakończenie dzieci otrzymały 

pamiątkowe certyfikaty” Małego Strażaka” oraz plany zajęć. Zajęcia, dzięki którym dzieci 

poznały  pracę strażaków bardzo się im podobały i wzbogaciły ich wiadomości na temat tak 

potrzebnej, ale i niebezpiecznej pracy Straży Pożarnej. 

 

VI 

13 listopada wszyscy uczniowie klas IV - VIII wzięli udział w prelekcjach dotyczących 

bezpieczeństwa w ramach udziału naszej szkoły w programie Zintegrowanej Polityki 

Bezpieczeństwa. O zagrożeniach w sieci rozmawiała z czwarto - i piątoklasistami aspirant 

sztabowy Barbara Leśniak, a dla klas VI, VII i VIII pogadankę o odpowiedzialności karnej 

wygłosiła podkomisarz  Justyna Basiaga. Obie panie przyjechały z Komendy Miejskiej Policji 

w Nowym Sączu. Dzięki temu spotkaniu uczniowie dowiedzieli się jak bezpiecznie korzystać 

z internetu, jakie informacje można w nim umieszczać, a czego nie wolno. Pani aspirant 

szczególną uwagę dzieci zwróciła na znajomości, które zawierają w sieci. Pomocny  

w zrozumieniu tematu okazały się filmiki pt. "Owce w sieci". Natomiast grupa starsza 

poznała między innymi różnice między pojęciami małoletni a nieletni czy młodociany. 

Uczniowie dowiedzieli się także, co to są czyny karalne, zabronione i demoralizujące.   
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VII 

Uczniowie klasy I pod opieką wychowawczyni pani Anety Kotarby realizowali program 

edukacyjny "Akademia Bezpiecznego Puchatka". Dzieci w tym wieku wkraczają w wielki 

świat, nie zawsze dobrze im znany. „Dzieci są ciekawe świata”, ale bardzo często zdarza się, 

że podczas jego odkrywania, zapominają o swoim bezpieczeństwie. Pojawiają się nowe 

sytuacje, które dla małego człowieka stanowią ogromne wyzwania. Zagrożenia mogą pojawić 

się niespodziewanie i wszędzie. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie 

pierwszoklasistów do nowych sytuacji.  "Akademia Bezpiecznego Puchatka” to program 

zwracający  uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki 

niebezpiecznych zachowań w domu, szkole, na drodze, w Internecie i w czasie zabawy.  

Klasa I została zgłoszona w tym roku szkolnym do XI edycji Akademii. Bierze w niej udział 

13 uczniów. Po przeprowadzeniu zajęć, dzieci weryfikowały swoją wiedzę zdobytą podczas 

specjalnych zajęć Akademii rozwiązując na stronie programu Ogólnopolski Test 

Bezpieczeństwa. 

VIII 

27 listopada 2019r. w Urzędzie Gminy w Chełmcu odbyło się podsumowanie Ogólnopolskiej 

Kampanii Profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” zorganizowanej przez Stowarzyszenie 

Producentów i Dziennikarzy Radiowych z siedzibą w Poznaniu pod patronatem honorowym 

Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Hasło tegorocznej 

kampanii brzmiało: „Chce mi się chcieć! - czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności”. 

 Kampania miała na celu ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań 

ryzykownych, sięgania po substancje psychoaktywne oraz rozbudzenie wśród uczniów 

motywacji do działania i osiągania celów, rozwijanie talentów, zainteresowań, pasji.  

W ramach kampanii  uczniowie brali udział w konkursie literacko - plastycznym „Ja za 20 

lat”. Wśród laureatów konkursu znalazła się również uczennica naszej szkoły Lena Hasior.  

 

IX 

11 lutego w edukacji wczesnoszkolnej  w nowoczesnej formie odbył się kurs  zorganizowany 

przez KRUS, przybliżający  dzieciom zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych 

oraz uczący je prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Podzielony 

na trzy moduły: maszyny i narzędzia, zwierzęta oraz siedlisko, zawierał zagadki i quizy, 
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dzięki którym łatwiej było przyswoić wiedzę na temat bezpieczeństwa dzieci w środowisku 

wiejskim. Na zakończenie zajęć uczniowie  dostali kolorowanki, kalendarze szkolne oraz 

broszury o bezpieczeństwie dzieci w gospodarstwie domowym.  Ogłoszony również został 

konkurs plastyczny pt. „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz gdy zwierzęta znasz i szanujesz”, 

w którym uczennica klasy II – Lena Hasior zdobyła wyróżnienie. 

 

X 

W okresie od 25 stycznia do 9 lutego 2020r. na Stacji Narciarskiej Master – Ski w Tyliczu 

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. Zajęcia skierowane były dla dzieci rozpoczynających przygodę  

z narciarstwem. Każdy z uczestników spędził na stoku narciarskim 20 godzin. W czasie zajęć 

uczestnicy projektu poza zdobywaniem podstawowych umiejętności jazdy na nartach, 

poznawali zasady bezpiecznego korzystania ze stoków narciarskich oraz udzielania pomocy. 

Nauka jazdy na nartach odbywała się pod okiem instruktorów narciarstwa.  W ostatnim dniu 

realizacji zajęć został przeprowadzony wśród uczestników Slalom Gigant. Brali w nim udział 

również uczniowie z naszej szkoły: Milena Legutko, Emilka Chmielowska, Julian Kucia, 

Amadeusz Rab, Filip Jasik. 

 

XI 

W ramach kampanii społecznej „No promil – no problem”, organizowanej przez 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek” z siedzibą w Wieliczce przy 

współudziale Gminy Chełmiec, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w nopromilowych 

konkursach. Ich tematem było przedstawienie przykładu odpowiedzialnego zachowania,  

w tym odpowiedzialnego zachowania jako kierowca, pasażer lub świadek. 16 stycznia  

w Wieliczce odbyło się wręczenie nagród i dyplomów w tych konkursach. Z naszej gminy 

nagrodzonych zostało aż 19 uczniów, z czego czworo z nich to uczniowie naszej szkoły. Na 

uwagę zasługuje fakt, że spośród 9 laureatów z terenu gminy, aż troje to nasi podopieczni.  

W ramach nagrody dzieci miały możliwość zwiedzania Kopalni Soli w Wieliczce wraz  
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z przewodnikiem. Laureaci z naszej szkoły: Igor Bobrowski - klasa I, Michalina Szkarłat - 

klasa I, Patrycja Wróbel - klasa VIII, Wyróżniony: Filip Kądziołka - klasa III. 

 

XII 

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. Bieg Małopolski - Festiwal Biegowy -  Krynica Zdrój - 6 września 2019r. 

W biegu finałowym wystąpili: Ilona Pękala, Bartosz Ciężkowski, Wiktoria 

Piotrowska. Uczennica Ilona Pękala w swoim biegu zajęła III miejsce w kategorii klas 

I – III , a Wiktoria Piotrowska zajęła IV miejsce w kategorii klas VII – VIII. 

2. XXVII Bieg Legionisty - Marcinkowice - 25 września 2019r. 

VI miejsce  zajęła Urszula Peciak z klasy IV. 

3. Mistrzostwa Gminy Chełmiec w halowej piłce nożnej - SP Świniarsko -  

4 października 2019r. 

V miejsce zdobyła drużyna w składzie: Konrad Gawroński, Popiela Kacper, Kowalik 

Karol, Krok Radosław Piekarski Kornel i Kacper Popardowski  

4. IV Mikołajkowe Zawody Pływackie - Agua Centrum Chełmiec - 4 grudnia 2019r.  

III miejsce zdobył Jasik Mikołaj z oddziału przedszkolnego. Również III miejsce 

zdobył Jasik Filip z klasy II. 

W zawodach wzięli udział również uczniowie klasy trzeciej: Piotrowska Karolina, 

Dziubanowski Wiktor, Kądziołka Filip 

5. XVIII Mistrzostwa Pływackie Gminy Chełmiec - Agua Centrum Chełmiec -  

16 stycznia 2020r.  

I miejsce  zdobył Jasik Mikołaj, a VI miejsce w swojej kategorii uzyskał Kucia Jan  

i tym samym awansował do zawodów powiatowych. W zawodach wzięli udział: 

Pierzchała Zuzanna, Piotrowska Karolina, Popiela Kacper, Dziubanowski Wiktor, 

Jasik Filip 

6. Mistrzostwa Gminy Chełmiec w narciarstwie zjazdowym - Cieniawa Ski - 14 lutego 

2020r. 

I miejsce - Gołąb Bartosz 
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III miejsce - Popiela Kacper i Pękala Aleksandra  

IV miejsce - Gawlik Wiktor i Popardowski Kacper 

VI miejsce - Wróbel Patrycja 

Wszyscy uzyskali awans do zawodów powiatowych. W zawodach wzięli również 

udział: Pierzchała Zuzanna, Kądziołka Filip, Pękala Ilona, Piekarski Kornel 

7. Powiatowe zawody w narciarstwie alpejskim - Tylicz - 27 lutego 2020r. 

Gołąb Bartek zdobył VII miejsce i awansował do zawodów wojewódzkich. 

W zawodach wzięli również udział: Pękala Aleksandra, Wróbel Patrycja, Popiela 

Kacper, Gawlik Wiktor i Popardowski Kacper. 

8. Wojewódzkie zawody w narciarstwie alpejskim - Kluszkowce - 5 marca 2020r. 

Gołąb Bartek - udział 

Opiekunem zawodów sportowych był p. Grzegorz Bączek. 

 

XIII 

Nasza szkoła włączyła się w realizację programu profilaktycznego „Nie pal przy mnie 

proszę”. Jest to program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III  szkół podstawowych. 

Celem głównym programu było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, jak 

również: uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia, kształtowanie u dzieci 

postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu 

jest szkodliwe dla zdrowia, uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu 

papierosowego związane z biernym paleniem, wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia 

sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą. W ramach tego programu, w naszej szkole 

pani pedagog zorganizowała spotkanie dla rodziców z lekarzem, który poprowadził wykład 

mający na celu wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na 

dym tytoniowy.  

 

XIV 

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. 
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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 Warszawy  

i rozpoczęciem wakacyjnego wypoczynku oraz przed każdą organizowaną wycieczką. 

 

XV 

W związku z wybuchem pandemii koronawirusa, w naszej szkole podjęto szereg działań 

umożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, którzy uczęszczali na zajęcia 

opiekuńcze w trakcie nauki zdalnej, jak również podczas Egzaminów Ósmoklasisty, które 

przeprowadzone były z zachowaniem reżimu sanitarnego. Z powodu zaistniałej sytuacji –

pandemii koronawirusa, nie wszystkie zaplanowane działania na rok szkolny 2019/2020 

zostały zrealizowane. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym, po powrocie do szkół 

będziemy mogli kontynuować działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci  

i młodzieży. 

 

 

 

 

 


