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SPRAWOZDANIE 

Szkoła Podstawowa w Stryszowie po raz kolejny wzięła udział w konkursie  

„Odblaskowa Szkoła.” 

Wszyscy uczniowie są wyposażeni w kamizelki odblaskowe, oraz w elementy 

odblaskowe innego typu.  

W trakcie trwania akcji został zorganizowany ogólnoszkolny konkurs 

plastyczny pt.: „Bezpieczna droga do szkoły.” Zostały wyłonione najlepsze 

prace w kategoriach klas I-III oraz IV-VI.  

 

 

 

 



W ramach organizacji imprez promujących bezpieczeństwo uczniów w drodze 

do i ze szkoły został zorganizowany happening „Nosząc odblaski chcemy 

czuć się  bezpiecznie na drodze.”  Wydarzenie to miało miejsce 9 października 

2015. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Stryszowie z własnoręcznie 

wykonanymi transparentami oraz ze znakami drogowymi przeszli od swojej 

szkoły do Urzędu Gminy promując noszenie odblasków. Uczniowie ubrani byli 

w kamizelki odblaskowe oraz w odblaski na rękę. 

 

 

 

Podczas marszu rozdawano napotkanym przechodniom  ulotki informujące o 

korzyściach płynących z noszenia odblasków oraz o obowiązku zakładania 

elementów odblaskowych  poza terenem zabudowanym. Uczniowie odwiedzili 

przydrożne sklepy oraz zakłady pracy takie jak: piekarnię, stację benzynową, 

gdzie zostawiali ulotki promujące noszenie odblasków.  Zostały odwiedzone 



również instytucje użyteczności publicznej np. poczta czy przychodnia zdrowia. 

Kulminacyjnym punktem przemarszu przez naszą wioskę było spotkanie z 

Wójtem Gminy Stryszów Panem  Janem Wacławskim. 

 

Również w ramach organizacji imprez promujących bezpieczeństwo uczniów w 

drodze do i ze szkoły 21 września 2015  zostało zorganizowane spotkanie z 

policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach, Panem sierżantem 

Arkadiuszem Pytlem. Uczniowie podczas pogadanki zostali uświadomieni, że 

nawet mały element odblaskowy może uratować życie oraz, że istnieje 

obowiązek noszenia odblasków poza terenem zabudowanym. Uczniowie brali 

udział w scenkach związanych z przestrzeganiem przepisów drogowych.  



 

Promocją bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły było też zaprojektowanie  

i wykonanie ulotek informujących i zachęcających do noszenia odblasków.  

 



 

W Szkole Podstawowej w Stryszowie działają zajęcia pozalekcyjne z BRD. 

Były one również prowadzone w ramach akcji „Odblaskowa Szkoła”, na 

których uczniowie przygotowują się do Ogólnopolskiego Turnieju 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – dla szkół podstawowych: pokonują 

rowerowy tor przeszkód, uczą się przepisów ruchu drogowego oraz udzielania 

pierwszej pomocy.  

W ramach akcji „Odblaskowa Szkoła” został zorganizowany ogólnoszkolny 

konkurs wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego. 

 

 

Uczniowie SP w Stryszowie uczestniczyli w tym roku w Ogólnopolskim 

Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – dla szkół podstawowych i 

zakończyli w nim swój udział na etapie powiatowym. 

W ramach akcji Odblaskowa Szkoła dzieci miały zajęcia z pielęgniarką, która 

uczyła w jaki sposób opatrywać różnego rodzaju rany, złamania itp. 



 

 

Szkoła Podstawowa w Stryszowie promuje na swojej stronie akcję  

„Odblaskowa Szkoła.” http://www.spstryszow.iap.pl/   

Oprócz promocji na stronie internetowej, zainteresowani mogą znaleźć 

informacje na temat „Odblaskowej Szkoły” na gazetce ściennej na korytarzu 

oraz na gazetkach stworzonych specjalnie z okazji wystawy prac konkursu 

plastycznego. 

Gazetki tworzone były również podczas spotkania z policjantami oraz na apelu 

podsumowującym akcję  „Odblaskowa Szkoła.”  

http://www.spstryszow.iap.pl/


 

 



 

 

 

W szkole funkcjonuje strażnik pomagający dzieciom w przekraczaniu jezdni w 

rejonie szkoły. 

 


