SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ PODJĘTYCH
W RAMACH PROGRAMU „B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony”
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO W NASIELSKU.
W wrześniu 2015 r. nasza szkoła (Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku)
przystąpiła do programu „B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony”.
Osobami odpowiedzialnymi za realizację programu w naszej szkole były panie: Monika
Paluszek – szkolny koordynator oraz Ewa Lipowska, Anna Korycka, Anna Modzelewska,
Aneta Czyż - Roszak, Izabela Załoga.
Działania skierowane były do wszystkich dzieci naszej szkoły (832 uczniów), rodziców
i seniorów jako pieszych i rowerzystów. W trakcie całego roku szkolnego przeprowadzono
następujące przedsięwzięcia:
 Bezpieczna droga do szkoły spotkanie z policjantem dla klas 0 – I.
 Dbam o swoje bezpieczeństwo – noszę odblaski - spotkanie policjantem dla klas
II i III
 Wycieczka do najbliższego skrzyżowania- obserwacja ruchu drogowego (kl. 0-III).
 Jestem widoczny na drodze - występy klasy 1e u przedszkolaków.
 Na dolnym korytarzu powstała szkolna tablica BRD, na której prezentowane były treści
dotyczące bezpieczeństwa.
 Akcja „BANK ODBLASKÓW”, podczas której zbieraliśmy elementy odblaskowe.
 Uczniowie klas V i VI wykonali ulotki dotyczące bezpieczeństwa pieszych
i rowerzystów zachęcające do noszenia elementów odblaskowych i stosowania się do
przepisów ruchu drogowego.
 Zajęcia “Świeć przykładem - bądź widoczny na drodze”. Przedszkolaki samodzielnie
zaprojektowały i wykonały odblaski oraz utrwaliły zasady bezpiecznego poruszania się
po drodze.
 Podczas uroczystości Dnia Babci i Dziadka, harcerze - uczniowie naszej szkoły
wręczyli babciom i dziadkom uczniom 0a, elementy odblaskowe, które pozyskane
zostały w ramach akcji ,,Bank odblasków” .
 Uczniowie wraz z opiekunami wyszli poza mury szkoły by promować bezpieczne
zachowania na drodze. Dzieci przeprowadzały z napotkanymi przechodniami krótkie
pogadanki dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach. Uświadamiały jak duży
wpływ na zwiększenie naszej widoczności na drodze, a tym samym na poprawę naszego
bezpieczeństwa, ma używanie elementów odblaskowych. Na koniec każdy otrzymał od
dzieci element odblaskowy i ulotkę informacyjną.
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 Uczniowie w swoich

klasach przygotowali plakaty zachęcające pieszych

i rowerzystów do noszenia odblasków i zachowania bezpieczeństwa podczas poruszania
się po drogach. Następnie, w dniach 29 - 30 stycznia, harcerze z naszej szkoły zgłosili
się do różnych nasielskich instytucji i sklepów z prośbą o umieszczenie plakatów w
widocznym miejscu.
 Odbywały się pogadanki na temat właściwego zachowania się w razie wypadku oraz
udzielania pierwszej pomocy. Dzieci obejrzały film instruktażowy “Jak udzielić
pierwszej pomocy” (klasy IV- VI), “Doktor Kręciołek uczy ratować” (klasy I-III) oraz
każdą klasę odwiedziła pani pielęgniarka, która przeprowadziła lekcje udzielania
pomocy.
 Zorganizowane zostały konkursy plastyczne dla klas I - VI dotyczące bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.
 Odbyło się spotkanie z policjantem dla klas IV – VI. Zaproszony gość - policjant z
Komendy Stołecznej Policji - p. Robert Bojarski opowiadał o bezpieczeństwie na
drogach, a także podał przykłady wypadków drogowych, które już się niestety zdarzyły.
 Odbyło się spotkanie rodziców uczniów klas czwartych, którzy w tym roku
szkolnym przygotowują się do zdania egzaminu na kartę rowerową z policjantem z
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji pt: ,,Karta rowerowa pierwsze prawo jazdy mojego dziecka".
 Uczniowie klas czwartych przygotowywali się do zdobycia karty rowerowej w ramach
całorocznych zajęć wychowania komunikacyjnego w ramach zajęć technicznych;
 Odbył się egzamin na kartę rowerową.
 Przez cały rok prowadzone było koło wychowania komunikacyjnego, podczas którego
uczniowie przygotowywali się do konkursów pozaszkolnych: „Ogólnopolski Turniej
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”, „Bezpiecznie na rowerze”, „Policjanci są wśród
nas”.
 Drużyna

naszej

szkoły

zdobyła

III

miejsce

w

eliminacjach

rejonowych

Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, oraz wysokie lokaty
w pozostałych konkursach.
 Dzieci do wybranych przez siebie podkładów muzycznych układały słowa piosenek
o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, które zaprezentowały podczas pikniku
rodzinnego – dnia bezpieczeństwa.
 W czerwcu przeprowadzony został szkolny konkurs „Odpowiedzialny rowerzysta”.
 Przez cały rok szkolny promowano program poprzez: umieszczenie logo programu i
bilbordu na tablicy BRD, wszystkie pisma, dyplomy, zaproszenia zawierały logo oraz
wykorzystywano papier firmowy programu B&N podczas korespondencji pomiędzy
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współpracującymi podmiotami. Przez cały rok szkolny promowano działania na
szkolnej stronie internetowej oraz gazetce szkolnej „Moja Szkoła”, która przez dzieci
trafiała do rodziców i dziadków.
 Wysyłane były informacje o działaniach na adres e- mail programu z prośbą o
umieszczeniu na profilu Facebook’a.
Podsumowanie wszystkich naszych działań realizowanych w ramach programu „B&N
czyli B jak bezpieczny N jak niechroniony uczestnik ruchu drogowego” odbyło się 11 czerwca
podczas pikniku rodzinnego – dnia bezpieczeństwa pod hasłem „Żyj zdrowo i bezpiecznie”
podczas którego odbyły się m.in. konkursy dla dzieci i rodziców ( II etap szkolnego konkursu
"Odpowiedzialny rowerzysta", konkurs na najwolniejszą jazdę na rowerze"), gra terenowa dla
dzieci klas I – III, podczas której drużyny zdobywały punkty za prawidłowe wykonanie zadania
dotyczącego bezpieczeństwa i pierwszej pomocy, rowerowy tor przeszkód, pytania i zadania
w balonach dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz udzielania pierwszej pomocy,
pogadanka dla dzieci i rodziców nt. bezpieczeństwa, możliwość obejrzenia karetki pogotowia,
pokaz udzielania pierwszej pomocy przez ratownika medycznego, występy wokalne dzieci.
Współorganizatorami tego dnia były m.in. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej
Policji, WORD w Warszawie, Nowodworskie Centrum Medyczne.
Podczas realizacji programu naszymi partnerami, którzy służyli pomocą i wsparciem
byli: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, Komenda Powiatowa Policji,
WORD w Warszawie, Nowodworskie Centrum Medyczne, Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Nasielsku, pracownia reklamy JarKi, ośrodek
szkolenia kierowców A.M.

Wnioski
W trakcie trwania programu "B&N..." zostało w naszej szkole zorganizowane wiele
ciekawych działań dla uczniów w postaci: spotkań, konkursów, prelekcji, ćwiczeń oraz zajęć
poświęconych bezpieczeństwu. Uczniowie w bardzo ciekawy sposób zapoznali się z ważnymi
dla nich zasadami zachowania się na drogach publicznych jako pieszych i rowerzystów.
Wprowadzanie już od najmłodszych lat programów edukacyjnych z wychowania
komunikacyjnego służy nie tylko doraźnej ochronie dzieci lecz wpływa na kształtowanie
postaw i rozwijanie kultury jazdy przyszłych kierowców. Działania dydaktyczne
z zakresu ruchu drogowego prowadzone w początkowych etapach kształcenia stanowią więc
jeden ze skuteczniejszych środków profilaktycznych, który może zminimalizować ryzyko
wypadków komunikacyjnych.
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Rekomendacje
Należy

kontynuować

nasze

wspólne

działania

dotyczące

bezpieczeństwa

na

w kolejnym roku szkolnym:
 propagowanie używania elementów odblaskowych,
 promowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
 prowadzenie spotkań o charakterze profilaktycznym,
 organizowanie konkursów tematycznych związanych z bezpieczeństwem w ruchu
drogowym,
 nawiązanie współpracy z podmiotami

i organizacjami odpowiedzialnymi za

bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Szkolny koordynator programu B&N

Monika Paluszek
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