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SZKOŁA”



KRYTERIA 
GŁÓWNE

Kamizelki Odblaskowe 
100 procent naszych uczniów wyposażonych jest w 

kamizelki odblaskowe. 
 

Elementy Odblaskowe 
100 procent naszych uczniów wyposażonych jest w  

elementy odblaskowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wszyscy nasi uczniowie posiadają i są na bieżąco 
doposażani w kamizelki odblaskowe i elementy 

odblaskowe. 
Nasi nauczyciele również noszą odblaski.

100%



KRYTERIA  
DODATKOWE
1. Organizacja w trakcie trwania akcji szkolnego konkursu 

plastycznego na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
W październiku został rozstrzygnięty  konkurs na 

najpiękniejszą pracę plastyczną promującą bezpieczeństwo. 
Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostały 

wywieszone na szkolnym korytarzu. 

2.Organizacja w trakcie trwania akcji ogólnoszkolnego 
konkursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego 

Nasi uczniowie wzięli też udział w ogólnoszkolnym 
konkursie wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym. Nagrody oraz dyplomy zostały przyznane 
podczas spotaknia z Policjatką - zdjęcie nr 2. 



3. Organizacja imprez promujących 
bezpieczeństwo uczniów w drodze 

do i ze szkoły 

W naszej szkole odbył się szereg imprez i akcji 
promujących bezpieczeństwo w drodze do i ze 

szkoły.  

3.1 Uczniowie wraz z nauczycielami nosili kamizelki wychodząc na 
wycieczki. W ten sposób zrealizowano m.in: 

 
a) Wycieczka piesza do Kopalni Soli w Wieliczce - klasa VIa 

b) Wycieczka piesza do Wieliczki – klasy Ia i IIa 
c) Wycieczka do Dobczyc- klasy IVa i Vb 

d) Wycieczka do Zamku w Lipowcu - klasa VIa 
e) Międzyklasowe wyjście SKT Piechurek na Jesiennym Zlocie 

Gwiaździstym – Jamna 
f) Wycieczka na Wawel - klasa IVa 

Więcej na stronie internetowej szkoły oraz zdjęcie nr 1 oraz 1a.

3.2 Nasi uczniowie wzięli też udział jak co roku w lekcjach pierwszej 
pomocy. Ubrani w odblaskowe kamizelki, uczyli swoich kolegów w 

jaki sposób przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechowową. 
Zdjęcie nr 2. 

 
 

3.3 28 września 2018 udowadnialiśmy ponadto, że 
odblaski gwarantują bezpieczeństwo, w każdej sytuacji 

- ubrani w odblaskowe stroje uczniowie przepytywali 
kolegów, koleżanki i pracowników szkoły z tabliczki 

mnożenie obchodząc tym samy Odblaskowy VII 
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. 

Zdjęcie nr 3.



3. Organizacja imprez promujących 
bezpieczeństwo uczniów w drodze 

do i ze szkoły 

3.4 Odblaskowo było także podczas XVIII Biegu Sztafetowego 
Siercza-Sygneczów o puchar Burmistrza Wieliczki, w którym nasi 

uczniowie dumnie reprezentowali szkołę w odblaskowych kamizelkach. 
Zdjęcie nr 4.

3.5 Odblaskowa Lekcja Języka Polskiego, w czasie której uczniowie i 
nauczycielka ubrani w odblaskowe kamizelki ćwiczyli umiejętności 
argumentowania i przekonywania innych do noszenia elementów 

odblaskowych. 
Zdjęcie nr 5. 

 
 
 3.6 Odblaskowa Lekcja Wychowania Fizycznego, bo sport 

należy uprawiać bezpiecznie. Uczniowie grali w gry 
zespołowe ubrani w kamizelki odblaskowe oraz poznawali 

zalety odblaskowych ubrań. 
Zdjcie nr 6. 

 
 
 

3.7 Odblaskowe Zajęcia Świetlicowe, w czasie której 
uczniowie stworzyli niezwykłą grę planszową, a następnie 

zagrali w nią razem z wychowawczynią świetlicy. 
Zdjecie nr 7.



Fotorelacja 

Zdjęcie nr 1 
- VIa na wycieczce

Zdjęcie nr 2 
- pierwsza pomoc  

w klasie I

Zdjęcie nr 1a - Uczniowie 
wraz z Nauczycielką na 

wycieczce  



Zdjęcie nr 3 - Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Zdjecie nr 4 - Bieg Sztafetowy Siercza-Sygneczow



Zdjęcie nr 5 - 
Odblaskowa 

Lekcja Języka 
Polskiego

Zdjecie nr 6 - 
Odblaskowa 

Lekcja 
Wychowania 
Fizycznego

Zdjęcie nr 7 -  
Odblaskowa Gra 

Świetlicowa 



W październiku zorganizowano również zajęcia 
pozalekcyjne z Wychowania Komunikacyjnego, które 
poprowadziła nauczycielka przygotowująca również 
naszych uczniów do egzaminu na kartę rowerową. 

4. Organizacja zajęć pozalekcyjnych, kółek 
zainteresowań związanych z bezpieczeństwem 

ruchu drogowego



7.1 Strona internetowa: 
24 września 2018/ Wydarzenie #OdblaskowaSiercza2018:  http://sp- 

siercza.pl/blog/ogloszenia/wydarzenie-odblaskowasiercza2018/ 
 

15 października 2018/ Zajęcia z Wychowania Komunikacyjnego: http://sp- 
siercza.pl/blog/aktualnosci/zajecia-pozalekcyjne-z- 

wychowania-komunikacyjnego/ 
 

25 września 2018/ Dzieje się w odblaskach: http://sp- 
siercza.pl/blog/ogloszenia/dzieje-sie-w-odblaskach-odblaskowa-szkola/ 

 
30 września 2018/ Spotkanie z Policjantką: http://sp- 

siercza.pl/blog/aktualnosci/spotkanie-z-pania-policjant/ 
 

7.2 Facebook: 
Strona wydarzenia Facebook: 

https://www.facebook.com/events/1812107205505322/?active_tab=discussion 12 
postów. 

Odblaskowy WF: https://www.facebook.com/SPSiercza/posts/1947381008642702 
 

Odblaskowa lekcja Języka Polskiego: 
https://www.facebook.com/SPSiercza/posts/1947315671982569 

 
Odblaskowy Wawel: 

https://www.facebook.com/SPSiercza/posts/1915999845114152 
 

Odblaskowa Reprezentacja na Biegu Sztafetowym: 
https://www.facebook.com/SPSiercza/posts/1928614807185989 

 
Oblaskowa Wycieczka na Zamek w Lipowcu: 

https://www.facebook.com/SPSiercza/posts/1925853637462106 
 

Odblaskowi Nauczyciele: 
https://www.facebook.com/SPSiercza/posts/1905458512834952 

 
Miasto i Gmina Wieliczka pisze o naszej akcji: 

https://www.facebook.com/pg/Wieliczka/photos/? 
tab=album&album_id=2334861933197101&__tn__=-UCH-R 

 
 
 

8.

7. Lokalna promocja idei konkursu 
„Odblaskowa Szkoła”



7.3 Szkolne gazetki



7.3 Szkolne gazetki



8. Inne niekonwencjonalne sposoby 
wpływu na poprawę bezpieczeństwa 

8.1 Akcja "#OdblaskowaSiercza2018" 
Od samego początku trwania akcji "Odblaskowa Szkoła" 

wystartowaliśmy z akcją promującą noszenie odblasków wśród 
dzieci w naszej szkole pod nazwą 

#OdblaskowaSiercza2018. Przygotowaliśmy ulotkę i odpowiedni 
plik z napisem. Naszym celem było dotarcie do jaknajwiększej 

liczby osób, które pragnęłyby wspierać nasze dzieciaki w 
codziennym noszeniu odblasków. Nasze wydarzenie na Facebooku 
dotarło do ponad 1100 osób, a naszą akcją wsparły takie gwiazdy 

jak: 
Krzysztof Zajas - literaturoznawca, kulturoznawca, tłumacz, 

profesor polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ceniony autor 
powieści kryminalnych, twórca niezwykłej „trylogii grobiańskiej” 
oraz nominowanego do Nagrody Wielkiego Kalibru "Oszpicyna". 

Renata Przemyk - znana i ceniona wokalistka, jedna z 
najwybitniejszych artystek polskiej sceny muzycznej. 

Adam Czerwiński - mistrz Polski w biegach - błyszczy nie tylko 
złotem podczas zawodów. Nasz nauczyciel wychowania fizycznego, 

na co dzień nosi odblaski, dzięki czemu już z daleka widzimy, jak 
szybkim krokiem przybywa do szkoły. 

Kamil Mitoń - legenda szachów, polski Arcymistrz, trener Kadry 
Narodowej Mężczyzn oraz wielokrotny medalista Mistrzostw 

Świata i Europy w różnych kategoriach wiekowych 
Oraz wielu rodziców i przyjaciół szkoły. 

Internauci mogli śledzić naszą akcję również pod 
#OdblaskowaSiercza2018 

 



8. Inne niekonwencjonalne sposoby 
wpływu na poprawę bezpieczeństwa 

cz. 2 

8.2 Spotkanie z Policjatką. Uczniowie klasy I-V wzięli udział w 
specjalnie zorganizowanym na terenie naszej szkoły spotkaniu, w 

czasie którego dowiedzieli się jak bezpiecznie poruszać się po 
drodze. Pani Policjatka odwiedziła także przedszkole - na 

specjalnym dywanie pokazywała najmłodszym uczniom jak 
bezpiecznie przechodzić przez jezdnie i jakie niebezpieczeństwa 

czyhają na nas w drodze do szkoły. 



9. Szata graficzna 

Opracowując szat graficzna chciałyśmy wykorzystać najnowsze 
dostępne technologie - programy do obróbki graficznej 
dokumentów oraz nawiązać do obowiązujących trendów 
wykorzystywania materiałów ekologicznych. Nasz raport 

zamieszczony zostanie również w formie on-line, by również mógł 
spełniać zadanie promowania akcji. 

10. Straznik szkolny pomagający dzieciom w 
przekraczaniu jezdni na przejściu dla pieszych w 

rejonie szkoły. 

W rejonie naszej szkoły na licznie uczęszczanym skrzyżowaniu od 
lat pilnuje dzieci nasz szkolny strażnik - Pani albo Pan Stopka. 

Koordynatorki  
akcji w szkole: 

Justyna Kamisińska 
Lidia Prokopowicz  

 

Identyfikacja wizualna : 
Lidia Prokopowicz

Dyrekcja Szkoły:


