Szkoła Podstawowa
im. ks. Józefa Poniatowskiego
w Wysokienicach

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ SKB 2013/2014

1. Proszę podać datę zarejestrowania SKB. 11.11.2012r.
2. Ilu członków obecnie liczy SKB?
SKB – liczy 30 członków;
3. Ile osób dorosłych, oprócz opiekuna SKB, jest zaangażowanych w działania SKB?
Propagowaliśmy idee Konkursu, którego organizatorem jest

koncern

Renault, mówiliśmy, że uczestniczymy w tym właśnie programie wszędzie
tam, gdzie organizowaliśmy nasze
instytucje,

żeby

podejmowany

działania. Zaangażowaliśmy osoby i

wysiłek

przyniósł

efekty

–

zmienił

rzeczywistość.
 Rada Pedagogiczna 11 - osób;
 rodzice – uczniów 80 - osób;
 Parafia rzymskokatolicka w Wysokienicach 50 - osób ;
 OSP – Wysokienice – osób- 8,
 OSP – Głuchów -4 osoby;
 PSP w Skierniewicach – 3 osoby;
 współpraca ze szkołami i przedszkolami z terenu Gminy Głuchów - 10 osób;
 Wydział Ruchu Drogowego w Skierniewicach – 4 osoby;
 Wydział Spraw dla Nieletnich w Skierniewicach – 2 osoby;

 popularyzacja działań SKB w PPPP w Skierniewicach - 70 osób ;
 Gminny Dzień Nauczyciela w Wysokienicach – 100 osób;
 Wydział Ruchu Drogowego w Rawie Mazowieckiej – 1osoba;
 samorząd lokalny – 20 osób;
 Poseł na Sejm Rzeczypospolitej – 1osoba ;
4. Jaki jest zasięg działań SKB (szkoła i jej okolice, miejscowość, gmina, etc.)?
 miejscowość;
 gmina;
 powiat;
5. Czy klub brał udział w konkursach tematycznych SKB? Jeżeli tak, to w których?
 tak – 1 – foto - relacja jednego dnia działań SKB;

6. Jakie działania z poradnika SKB zrealizował klub?
E - LEARNING
 każdy członek SKB ukończył E-Learning „Bezpieczeństwo i mobilność dla
wszystkich”;
PAKIETY ,,Droga i ja”
 zostały przeprowadzone zajęcia z pakietem ,,Droga i ja”;
 odbyły się lekcje z policjantem – prezentacja multimedialna ,,Z rowerem za
pan brat”;

BURZA MÓZGÓW – zdiagnozowanie problemów

 uszkodzone znaki drogowe na drodze w okolicy szkoły;

 zniszczone przystanki autobusowe w Wysokienicach, Jasieniu i Pod Borem;
 uszkodzone stojaki na rowery przy szkole;
 potrzeba posiadania przystanku szkolnego;
 potrzeba zbudowania progów zwalniających oraz przejścia dla pieszych na
drodze przy szkole;
 potrzeba posiadania przez szkołę rowerów szkolnych w celu nauki jazdy
rowerem w Miasteczku Ruchu Drogowego;
 konieczność zakupu kamizelek odblaskowych wszystkim uczniom z terenu
gminy Głuchów;
 potrzeba istnienia przy szkole przejścia dla pieszych;
 potrzeba edukacji młodzieży szkolnej i dorosłych w zakresie wychowania
komunikacyjnego i udzielania pierwszej pomocy;
 ciągłe propagowanie zdrowego stylu życia – turystyki rowerowej;
WYWIADÓWKA – zostały zrealizowane następujące zadania:
 spotkanie i prelekcja policjanta na temat bezpieczeństwa dziecka w ruchu
drogowym;
 akcja ulotkowa o zmianie przepisów w ruchu drogowym dla rowerzystów, dla
rodziców oraz mieszkańców parafii Wysokienice;
 w czasie zebrania ogólnego z rodzicami została rozdana ulotka ,,Proste
czynności zapewniające bezpieczeństwo”, przygotowana przez członków
SKB;
GAZETKA SZKOLNA
W szkole cyklicznie wydawana jest gazetka szkolna ,,Po dzwonku’’. W roku szkolnym
2013/2014 zostały zamieszczone następujące artykuły, które poruszały problematykę
bezpieczeństwa:

 Wyposażenie roweru;
 Bezpieczne zabawy w czasie ferii zimowych;
 Wycieczka rowerowa;
 Bądź bezpieczny w wakacje;

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE
 montaż słowno – muzyczny

przedstawiony podczas happeningu propagujący

bezpieczne zachowania na drodze;
 przedstawienie ekologiczne poruszające tematykę zagrożeń wynikających z
wypalania traw;
 cykliczny festyn rodzinny ,,Bezpieczne podróże z mamą i tatą”;
NAUKA PIERWSZEJ POMOCY
 instruktaż udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez Ratowników
Medycznych na zebraniu z rodzicami;
 nauka udzielania pierwszej pomocy dla uczniów klas młodszych i starszych przez
nauczycielki posiadające uprawnienia do tego typu szkoleń;

HAPPENING
SKB wraz ze swoją opiekunką p. Aliną Dudą 18.01.2014r. zorganizowali HAPPENING.
Była to ogromna impreza z udziałem społeczności lokalnej, parafii rzymsko – katolickiej w
Wysokienicach, nauczycieli, uczniów, rodziców. Główny cel to:
 przygotowanie uczniów do samodzielnego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu
drogowym w charakterze pieszego, rowerzysty i pasażera;
 promowanie noszenia odblasków;
 propagowanie bezpiecznych zachowań;

WYSTAWA PLAKATÓW – prace plastyczne dzieci
 konkurs – album historia roweru;
 udział w konkursie plastycznym ,,Praca policjanta w oczach dziecka”

-

organizatorem tego przedsięwzięcia była Łódzka Komenda Policji we współpracy z
Kuratorium Oświaty w Łodzi, Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym
Policjantów – Zarządem Wojewódzkim w Łodzi oraz z Zespołem Państwowych
Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi;
 udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym ,, Pożar, dniem czy nocą – straż
przychodzi ci z pomocą” - XIII edycja;
 tworzenie gazetek ściennych w szkole na temat bezpieczeństwa w ruchu
drogowym;
 praca plastyczna –,, Mundur policjanta w przyszłości’’;
PRASA
W gazecie Głos Skierniewic i Okolicy ukazały się artykuły opisujące działalność SKB :
 „Święto Pedagogów”
 ,,Zmagania z Błyskiem’’
 „Wybrali najlepszych na drodze’’
 ,,Pomagają i walczą z czadem’’
 ,,Zwycięstwo dla Wysokienic’’
 ,,Bezpiecznie jak na drodze’’

7. Proszę wymienić inne działania, nieuwzględnione w poradniku SKB, które SKB
zrealizował wewnątrz klubu?
 zajęcia praktyczne w Miasteczku Ruchu Drogowego;

 zajęcia na których członkowie SKB skonstruowali stonogę, która była
zbudowana ze znaków drogowych, dotyczących pieszych;
 jesienny rajd rowerowy członków SKB po najbliższej okolicy;
 wykonanie ozdób choinkowych przez członków SKB, na których znalazły się
znaki drogowe;
 wykonanie kostki do gry, na każdej ścianie znajdował się inny znak drogowy;
 zorganizowanie przez SKO kiermaszu taniej książki, na którym znalazły się
z inicjatywy SKB pozycje książkowe, mówiące o bezpieczeństwie na drodze,
a także mapy, atlasy – niezbędne dla każdego kierowcy;
 malowanie kolorowanki ze zrobionymi przez starszych kolegów projektami
odblasków, oraz znaki, które mijają uczniowie w drodze do szkoły;
 zajęcia – gry planszowe ze znakami drogowymi;


zabawy i ćwiczenia techniką dramy - zajęcia SKB – praca policjanta na
skrzyżowaniu;

 udział w filmie interaktywnym. ,,Spongebob’’ zadawał w nim pytania
dotyczące bezpieczeństwa pieszych, pasażerów i rowerzystów. Uczniowie
odpowiadali. Spongebob potwierdzał lub nie - poprawność odpowiedzi;
 zajęcia

-

rozpoznawanie

wzrokowe

i

słuchowe

różnych

pojazdów

uprzywilejowanych. Uczniowie opisywali pojazdy uprzywilejowane: wygląd,
rola pojazdu, rysunek przedstawiający pojazd. Poznawali także obowiązki
pieszego oraz kierującego rowerem po usłyszeniu lub zobaczeniu takiego
pojazdu.

8. Proszę wymienić inne działania, nieuwzględnione w poradniku SKB, które SKB
zrealizował w szkole?
 otrzęsiny pod hasłem „ Z rowerem za pan brat” z udziałem nadkomisarz
Anny Dyśko z Komendy Policji w Rawie Mazowieckiej;
 przeprowadzenie przez sierżanta Marcina Kleczko lekcji na temat
bezpiecznego zachowania na drodze oraz przekazanie komiksu „SUPER

STOPEK I PRZYJACIELE” do wykorzystania na zajęciach i w bibliotece
szkolnej ;
 6 grudnia - odwiedziny,, Mikołaja w policyjnym radiowozie ‘’ i przekazanie
dzieciom prezentów ufundowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Skierniewicach;
 prowadzenie zajęć przez starszych kolegów z SKB w klasie zerowej
z zakresu wychowania komunikacyjnego;
 wykonanie odblaskowych masek karnawałowych na zajęciach koła;
 14 lutego - członkowie szkolnego koła SKB

obdarowali swoich kolegów

odblaskowymi serduszkami ;
 wykonanie odblaskowych kwiatów i ofiarowanie ich paniom w dniu ich święta;
 pasowanie na czytelnika i pierwsza książeczka – komiks o bezpiecznym
poruszaniu się po drodze, którą zostali obdarowani pierwszoklasiści;
 stała współpraca SKO i SKB w szkole – np: SKO zakupiło na rzecz szkoły
grę edukacyjna ,,Pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie’’;
 przeprowadzenie

w

naszej

szkole

przeciwpożarowych

ćwiczeń

ewakuacyjnych, z udziałem jednostki OSP Wysokienice, komendanta
gminnego – prelekcja;
 zorganizowanie konkursu na rymowankę ,,Patrz w lewo, patrz w prawo,
nic nie jedzie - ruszaj żwawo’’;
ZORGANIZOWANIE FERII ZIMOWYCH POD HASŁEM ,,Bądź bezpieczny”
 prowadzenie zajęć przez nauczycielkę języka angielskiego, na których
uczniowie poznali nazwy znaków w obcym języku;
 zajęcia komputerowe dotyczące bezpieczeństwa na drodze (np.: utrwalenie
znajomości znaków, rozwiązywanie sytuacji drogowych);
 wizyta w jednostce OSP – zapoznanie z pracą i sprzętem strażaków;
 zajęcia z wychowania komunikacyjnego – rozwiązywanie łamigłówek,
krzyżówek, rebusów;
 zajęcia dla uczniów młodszych uwrażliwiające na zachowania w sytuacjach
niebezpiecznych;

9. Proszę wymienić inne działania, nieuwzględnione w poradniku SKB, które SKB
zrealizował poza szkołą?
 popularyzacja noszenia odblasków wśród społeczności lokalnej
( wolontariusze WOŚP , sprzedaż podczas imprezy szkolnej opasek
odblaskowych i w sklepiku szkolnym, występy uczniów w elementach
odblaskowych) ;
 współpraca z OSP w Wysokienicach – udział członków SKB w uroczystości
jubileuszu powstania (występ artystyczny); wizyta w jednostce OSP –
zapoznanie z pracą i sprzętem strażaków;
 organizacja kolejnej edycji gminnego Konkursu Wiedzy o Ruchu Drogowym
„Rowerem bezpiecznie i zdrowo’’ – konkurs składał się z części teoretycznej
i praktycznej;
 udział w konkursie „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa”. W VII edycji
konkursu brało udział 15 szkół z naszego powiatu, nasz uczeń zdobył
wyróżnienie za najlepszy czas w pokonywaniu toru przeszkód;
 organizacja gminnego konkursu multimedialnego ,,Bądź bezpieczny na
drodze”;
 wizyta w Szkole Podstawowej w Michowicach i wręczenie dyplomów
laureatom konkursu na prezentację multimedialną „Bądź bezpieczny na
drodze”. W imieniu organizatora i Komisji Konkursowej A. Duda wraz ze
swoimi podopiecznymi ze Szkolnego Koła Bezpieczeństwa;
 prezentacja nagrodzonych prac konkursowych oraz przedstawienie idei
Konkursu społeczności szkolnej SP Michowice;
 zwycięstwo członków SKB w Gminnym Konkursie Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega Pożarom”. I – miejsce Patrycja Krysiak, II – miejsce
Julia Dyśko, III – miejsce Piotr Krysiak;
 pierwsze miejsce w powiecie i zakwalifikowanie się P. Krysiak do eliminacji
wojewódzkich konkursu Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom”;
 cykl zajęć edukacyjnych przeprowadzonych przez opiekunkę SKB w
przedszkolu pod hasłem ,,STÓJ CZERWONE – IDŹ ZIELONE’’;
 zorganizowanie rajdu rowerowego ,,Rowerem zdrowo i bezpiecznie’’, którego
celem było zwiedzenie zabytków, miejsc pamięci narodowej, promowanie

turystyki, zdrowego stylu życia oraz bezpiecznych zachowań w ruchu
drogowym;

10. Jak działalność Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa poprawiła bezpieczeństwo ruchu
drogowego w najbliższym otoczeniu? Proszę opisać realne efekty oraz zmiany jakie
przyniosły działania SKB w szkole i poza szkołą.
Efektem działań SKB w ramach dobrej współpracy z samorządem lokalnym
oraz pozyskaniu funduszy poza budżetowych jest:
a) pomalowanie przystanków autobusowych, parkingu dla rowerów
 poprawa estetyki przystanków, zachęcenie podróżujących do
bezpiecznego oczekiwania na środki komunikacji publicznej;
b) zakupienie kamizelek odblaskowych dla wszystkich uczniów z gminy;
 polepszenie widoczności pieszego, rowerzysty – popularyzacja
bezpiecznych zachowań;
c) pozyskanie środków na wybudowanie przystanku – miejsca
oczekiwania;
 bezpieczne oczekiwanie na autobus szkolny, przyzwyczajanie do
dyscypliny podczas oczekiwania na odjazd;
d) wyznaczenie ścieżki historycznej;
 wyznaczenie ścieżki historycznej, a także popularyzacja turystyki
rowerowej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i propagowanie ich
wśród młodzieży szkolnej, a także wśród społeczności lokalnej;
e) wymiana zniszczonych znaków drogowych przy szkole ;
 zniszczone znaki i tablice drogowe nie tylko wpływają negatywnie na
estetykę , ale przede wszystkim zagrażają bezpieczeństwu na drodze
dlatego tak ważnym dla nas była ich wymiana;

f) edukacja;
 zainteresowanie władz oraz społeczności lokalnej problemem
bezpieczeństwa;
 podwyższenie poziomu wiedzy dzieci i dorosłych;
 zwrócenie uwagi na potrzebę nieustannej troski o bezpieczeństwo
dzieci, młodzieży oraz dorosłych;
 zasygnalizowanie zmian w prawie drogowym dotyczącym
rowerzystów;
 widoczny wpływ organizowanych cyklicznie przez szkołę konkursów
na podwyższenie poziomu wiedzy i umiejętności – potwierdzany przez
policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego w Skierniewicach;
g) zakup 2 rowerów dla szkoły;
 rower jest niezbędnym środkiem dydaktycznym, który służy do
podnoszenia umiejętności praktycznych ;
W wyniku ogromnego zaangażowania członków SKB(akcja SKO) w zbiórkę surowców
wtórnych – zakup 2 nowych rowerów .Włączenie się do akcji rodziców i mieszkańców
miejscowości.

Regulamin konkursu pozwala na umieszczenie zdjęć, o maksymalnym rozmiarze 5 MB, z
przebiegu kampanii, działań SKB w sprawozdaniu. Stosujemy się do wymagań
konkursowych i po burzliwej dyskusji na zajęciach koła - przedstawiamy:

I.

Członkowie SKB na początku roku szkolnego przedstawili prośbę do p. dyrektor.
Bardzo chcieli mieć altanę – przystanek. Dojeżdżający uczniowie (jest ich dość
liczna grupa) wolą czekać na autobus na świeżym powietrzu, ale w razie deszczu
schronić się pod dach. Dzięki staraniom i pozyskaniu wsparcia Europejskiego
Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich będziemy mieć swój własny
przystanek!

II.

27.05.2014r. odbył się rajd rowerowy ,,Rowerem bezpiecznie i zdrowo’’ pod
patronatem SKB . Celem rajdu było, jak już wcześniej wspominaliśmy zwiedzanie
lokalnych zabytków, miejsc pamięci narodowej, a także promowanie turystyki,
zdrowego stylu życia oraz bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym ( uczestnicy
rajdu mają na sobie kamizelki zakupione przez władze lokalne). W rolę
przewodnika, który wyznaczył tę historyczną ścieżkę rowerową, wcielił się
znakomity dziejopisarz p. Mirosław Klemba ( nauczyciel SP Wysokienice) autor
dwóch książek o historii czasów II wojny światowej tj. ,,Czas próby” i ,,Czerwone
piętno”.

III.

Pomalowany przystanek w pobliżu szkoły i kolejna edycja Gminnego Konkursu
Wiedzy „Rowerem zdrowo i bezpiecznie’’.

11. Co członkom SKB dał udział w akcjach związanych z działalnością klubu? Czy
nabyli jakieś nowe umiejętności? Jeśli tak to jakie?
 uświadomiło dzieciom, że mają wpływ na pozytywne zachowania
dorosłych, które mogą poprawić rzeczywistość i przyczyniać się do
zwiększania bezpieczeństwa dzieci i dorosłych;
 nastąpił wzrost wiedzy i umiejętności praktycznych środowiska
lokalnego w zakresie wychowania komunikacyjnego;
 uczniowie i rodzice umieją udzielać pierwszej pomocy
poszkodowanemu;

 poznanie specyfiki pracy policjanta, strażaka – zawodów niosących
pomoc w sytuacjach niebezpiecznych;
 nastąpiła integracja osób zaangażowanych w działania na rzecz
bezpieczeństwa, nawiązały się przyjaźnie; radość – nasze działania
przyniosły oczekiwane efekty;

Opiekun SKB: Alina Duda

