Odblaskowa szkoła – rok szkolny 2017/2018

Nasza szkoła po raz drugi przystąpiła do konkursu „ODBLASKOWA SZKOŁA”. Akcja ma formę
konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę
wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. Ma na celu zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo uczniów,
zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i
opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez
dzieci do 15 lat z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających
zagrożenia w ruchu drogowym.
Organizatorami konkursu są:
4 Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
ul. Nowohucka 33 a, 30-728 Kraków,
4 Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, tel. 012-61-54-192,
4 Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31- 752 Kraków,
4 Małopolski Urząd Wojewódzki,
4 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Partnerami konkursu są:
4 Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Patronat honorowy objęli:
4 Wojewoda Małopolski – Piotr Ćwik,
4 Marszałek Województwa Małopolskiego – Jacek Krupa,
4 Małopolski Komendant Wojewódzki Policji –p.o. insp. Robert Strzelecki,
4 Małopolski Kurator Oświaty – Barbara Nowak.

Sprawozdanie z udziału Szkoły Podstawowej w Piotrowicach
w konkursie „ODBLASKOWA SZKOŁA”
W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła po raz drugi przystąpiła do akcji „Odblaskowa szkoła”.
Informacje o konkursie umieszczono na stronie internetowej szkoły konkursu.
W ramach akcji odbył się konkurs plastyczny, turniej wiedzy BRD, prelekcja i wiele innych działań
związanych z tematyką bezpieczeństwa oraz zwracających uwagę na obowiązek noszenia przez dzieci (do,
15 roku życia) elementów odblaskowych. Wójt Gminy Przeciszów ufundował uczniom klas pierwszych
szkoły podstawowej klas pierwszych kamizelki odblaskowe (w poprzednich latach otrzymali je także starsi
uczniowie). Ponadto pierwszoklasiści otrzymali też zawieszki odblaskowe w formie słoneczek.

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ http://zspg-piotrowice.pl/galeria/

W trakcie akcji zorganizowano konkurs plastyczny „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”. Prace można
było podziwiać na gazetkach szkolnych.

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ http://zspg-piotrowice.pl/galeria/

Laureaci konkursu to:
Klasa I a
I miejsce SYLWIA PIOTROWSKA
II miejsce MILENA PATRZYK
AMELIA TOPOREK
III miejsce AMELIA ZAJĄC

Klasa I b
I miejsce ALEKSANDRA WRÓBEL
MAJA ZEMŁA
II miejsce RENATA KOBIAŁKA
GABRIELA OSOWSKA
III miejsce HUBERT JAROSZ
AMELIA KOTYLA

Klasa III a
I miejsce NATAN STACHURA
II miejsce PATRYK KOLASA
III miejsce ŁUKASZ STAWOWCZYK

Klasa III b
I miejsce MAJA DOMASIK
II miejsce ALAN GWÓŹDŹ
III miejsce KLAUDIA FIGURA
JAKUB KNAPIK

Klasa IV a
I miejsce NIKODEM JURECKI
SEBASTIAN OCZKOŚ
II miejsce OSKAR KAMOLA
III miejsce SZYMON SROKA

Klasa IV b
I miejsce KATARZYNA HAŁAT
II miejsce KINGA MARSOWICZ
III miejsce SZYMON NOWORYTA
KACPER TOBICZYK
Ponadto w październiku odbył się turniej wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego w klasach
I-IV. Uczniowie rozwiązywali test z zakresu przepisów ruchu drogowego, z każdej klasy zostały wyłonione
trzy pierwsze miejsca z największą ilością zdobytych punktów.

Laureaci konkursu to:

Klasa I a
I miejsce SYLWIA PIOTROWSKA
II miejsce ŁUCJA NOWORYTA
JAKUB KUCHARSKI
III miejsce AMELIA ZAJĄC

Klasa I b
I miejsce TOMASZ WIŚNIECKI
II miejsce SZYMON KOLASA
OLIWIA CIEŚLA
ANNA WAJDZIK
MAJA ZEMŁA
HUBERT JAROSZ
III miejsce OSKAR LURANC

Klasa III a
I miejsce MAJA ORTMAN
II miejsce PATRYCJA SIWEK
III miejsce MILENA ZAPOROWSKA

Klasa IV a
I miejsce NIKODEM JURECKI
II miejsce SEBASTIAN OCZKOŚ
III miejsce KLAUDIA WASILEWSKA
MIŁOSZ TOBICZYK

Klasa IV b
I miejsce KACPER JACHYRA
II miejsce BŁAŻEJ OLEKSY
III miejsce ZOFIA NOWORYTA
ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ http://zspg-piotrowice.pl/galeria/
Następnie odbył się apel pod hasłem „Odblaskowa szkoła”. Uczniowie prezentowali swoje odblaski razem
z wychowawcami, po czym odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów klas IV-VII. Były to
scenki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na część artystyczną zostali zaproszeni uczniowie klas
młodszych.

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ http://zspg-piotrowice.pl/galeria/
Po zakończeniu apelu uczniowie spacerowali wokół szkoły z transparentami, w kamizelkach i gadżetach
odblaskowych, propagując zasady bezpieczeństwa pieszych.

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ http://zspg-piotrowice.pl/galeria/
W trakcie akcji w naszej szkole zostało zorganizowanych wiele atrakcji dla uczniów. Na lekcjach techniki
uczniowie klasy VI przygotowali domino do gry dydaktycznej, które zostało wykorzystane na lekcjach w
młodszych klasach, uczniowie klasy IV wykonali piękne stonogi ze znakami drogowymi, które mają im
pomóc w dalszej nauce przygotowującej do egzaminu na kartę rowerową który odbędzie się w maju.

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ http://zspg-piotrowice.pl/galeria/

We wrześniu w ramach konkursu „Odblaskowa szkoła” odbyło się spotkanie uczniów kl. I-III SP z
policjantem. Zostały omówione i przypomniane zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ http://zspg-piotrowice.pl/galeria/
Na zajęciach komputerowych uczniowie klasy IV przygotowującej się do egzaminu na kartę rowerową,
korzystali z programu komputerowego „Niezbędnik Rowerzysty”, gdzie jeżdżąc rowerem po „wirtualnym
miasteczku”, poznawali wiele znaków drogowych oraz zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W trakcie konkursu w klasachzostały też przeprowadzone zajęcia w klasach na temat udzielania pierwszej
pomocy, Dzięki WOŚP, która wyposażyła szkolę w specjalne książki, filmy fantomy do sztucznego
oddychania zajęcia były przeprowadzone w ciekawy sposób. W pierwszej części zajęć nauczyciel
przedstawił ogólne zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy oraz podstawowe czynności
ratujące życie. Uczniowie poznali tzw. łańcuch przeżycia oraz schemat najważniejszych czynności
koniecznych do wykonania, aby komuś pomóc. Po wstępnej, teoretycznej części zajęć uczniowie przystąpili
do części praktycznej. Ćwiczyli wzywanie pomocy, odgrywali scenki, które przedstawiały kolejno wszystkie
czynności wykonywane przez osoby udzielające pierwszej pomocy.

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ http://zspg-piotrowice.pl/galeria/
Również na innych lekcjach uczniowie, wspomagani przez nauczycieli, utrwalali wiedzę z zakresu
wychowania komunikacyjnego.
Ponadto klasy I-III SP spacerowały po okolicy ucząc się zagadnień związanych z bezpieczeństwem w ruchu
drogowym, realizując hasło „Bezpiecznie przechodzimy przejścia dla pieszych”

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ http://zspg-piotrowice.pl/galeria/
Zagadnienia związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, a zwłaszcza z koniecznością noszenia
elementów odblaskowych przez dzieci, ale także dorosłych użytkowników ruchu, były poruszane również
na zebraniach z rodzicami, które odbyły się we wrześniu.
Dodatkowe zajęcia związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego zostały zaplanowane i zrealizowane w
czasie zajęć świetlicowych. Zajęcia te odbyły się dwukrotnie we wrześniu i dwukrotnie w październiku. Na
zajęcia te uczęszczają młodsi uczniowie naszej szkoły i właśnie z nimi rozmawialiśmy na temat zasad
bezpiecznego poruszania się po drodze,prowadziliśmy gry i zabawy uczące bezpiecznego zachowania się.
W dniu 25 października 2017 na terenie naszej szkoły odbyło się uroczyste podsumowanie akcji
„ODBLASKOWA SZKOŁA”. Uczniowie po raz kolejny dumnie zaprezentowali swoje odblaski podczas
uroczystości w auli, uczniom zostały wręczone dyplomy za osiągnięcia w różnych konkursach

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ http://zspg-piotrowice.pl/galeria/
Od 11 lat organizowany jestprzez Radę Rodziców i szkołę festyn rodzinny połączony z rajdem rowerowym.
W tym roku odbył się on17 czerwca. Jednym z jego głównych celów jest propagowanie bezpieczeństwa w
ruchu drogowym. Więcej na ten temat w artykule, który ukazał się w gazecie „Wieści Gminy Przeciszów”
nr 2 kwartalnik kwiecień - maj - czerwiec 2017.
Co roku też uczniowie szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych biorą udział w międzyszkolnym turnieju
BRD. W br. Gimnazjum zajęło III m-ce w powiecie.
W trakcie trwania konkursu „Odblaskowa Szkoła” zorganizowaliśmy w naszej szkole wiele ciekawych i
atrakcyjnych dla uczniów spotkań, konkursów, zajęć. Uczniowie w interesującej formie mogli poznać lub
przypomnieć sobie zasady zachowania się na drodze i nie tylko. Na tym nie koniec. W kolejnych miesiącach
roku szkolnego nieraz jeszcze wracać będziemy do zasad bezpieczeństwa na drodze, nie tylko na lekcjach,
ale także na wycieczkach i innych zajęciach.
Organizować będziemy kolejne konkursy, spotkania itp., które będą miały na celu poprawę bezpieczeństwa.

Powiatowe eliminacje do 40. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym 2017

Młodszy inspektor Marek Nowak I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu wraz z Panem Mirosławem Smolarek
Zastępcą Wójta Gminy Oświęcim, wręczyli nagrody laureatom Powiatowych eliminacji do 40. Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu wspólnie z przedstawicielami Kuratorium Oświaty
w Krakowie Delegatury w Wadowicach, Ośrodkiem Kultury w Brzeszczach przy wsparciu samorządów powiatu oświęcimskiego,
Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz Szkoły Podstawowej Nr 9 w Oświęcimiu, w dniach 11 i 12 kwietnia 2017 roku,
zorganizowali powiatowe eliminacje do 40. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
W tym roku o tytuł najlepszej drużyny w kategorii szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu naszego powiatu, w eliminacjach miejsko-gminnych rywalizowało 29 szkół podstawowych i 17 gimnazjalnych. Wyłoniono sześć najlepszych zespołów ze szkół
podstawowych w: Skidziniu, Rajsku, Podolszu, Przeciszowie, Kętach, oraz Przecieszynie. Do rozgrywek na etapie powiatowym
zakwalifikowały się gimnazja z: Podolsza, Piotrowic, Przeciszowa, Bulowic, Polanki Wielkiej oraz Kęt.
Turniej oficjalnie rozpoczął Pan Zbigniew Starzec Starosta Powiatu Oświęcimskiego. Pierwsza część Turnieju Powiatowego odbyła
się w dniu 11 kwietnia br. roku w Szkole Podstawowej Nr 9 w Oświęcimiu, gdzie zawodnicy rozwiązywali test ze znajomości
przepisów ruchu drogowego, a także test skrzyżowań. Druga część turnieju odbyła się w dniu 12 kwietnia br. w Hali Sportowej
w Brzeszczach. Tam zawodnicy pokonywali specjalnie przygotowany tor rowerowy. W ostatniej konkurencji, pod okiem ratowników
medycznych Anny Sołek i Andrzeja Dziędziela z Matlańskiej Służby Medycznej, wykazywali się umiejętnościami praktycznymi oraz
wiedzą teoretyczną z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Laureaci Turnieju BRD 2017 etapu powiatowego Szkoły Podstawowe
I Miejsce
Drużyna Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie w składzie: Filip Momot, Zuzanna
Knapik, Emilia Hutny i Joachim Wojtaszczyk z opiekunem panią Małgorzatą Matyja
II Miejsce
Drużyna Szkoły Podstawowej w Podolszu w składzie: Emilia Latuszek, Aleksandra Sajdak, Piotr Kurzak oraz Kacper Machaczka
z opiekunem panią Beatą Urbańczyk.
III Miejsce
Drużyna Szkoły Podstawowej w Skidziniu w składzie: Jowita Duszyńska, Paulina Błazenek, Wiktor Błazenek, Bartosz Ziajka
z opiekunem panią Alicją Rochowiak - Zając
Laureaci Turnieju BRD 2017 etapu powiatowego Gimnazja

I Miejsce
Drużyna z Gimnazjum Nr 1 Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie w składzie: Justyna Skrobacz, Dawid
Nikliborc oraz Kinga Grzesło z opiekunem: panią Małgorzatą Matyja.
II Miejsce
Drużyna z Gimnazjum Gminnego w Podolszu w składzie: Konrad Momot, Norbert Latuszek oraz Mateusz Kondek z opiekunem
panią Beatą Urbańczyk.
III Miejsce
Drużyna z Gimnazjum Gminnego w Piotrowicach w składzie: Magdalena Gorzkowska, Kamil Klimczyk oraz Marcin Pieczonka
z opiekunem panią Mirosławą Grzybek

Laureaci indywidualni
Indywidualnie pierwsze miejsce w Turnieju szkół podstawowych zajął Filip Momot ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie. Natomiast najlepszy wynik wśród zawodników szkół gimnazjalnych uzyskała Dawid
Nikliborc z Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie

Do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowała się zarówno drużyna Szkoły Podstawowej jak i Gimnazjum z Zespołu Szkół
Podstawowo – Gimnazjalnych w Przeciszowie. Gratulujemy życzymy powodzenia w konkursie wojewódzkim.
Za pomoc w organizacji Turnieju dziękujemy przedstawicielom Ośrodka Kultury w Brzeszczach, Szkole Podstawowej Nr 9 w
Oświęcimiu, uczennicom klasy policyjnej PZ Nr 3 w Oświęcimiu oraz ratownikom Maltańskiej Służby Medycznej, którzy niezwykle
realistycznie zaprezentowali, a także szczegółowo omówili wypadki, które mogą zdarzyć się w życiu codziennym. Natomiast za
wsparcie oraz ufundowanie nagród i pucharów dziękujemy Staroście Powiatu Oświęcimskiego, Burmistrzowi Kęt, Brzeszcz,
Chełmka, Wójtowi Osieka, Polanki Wielkiej, Przeciszowa, Oświęcimia, Prezydentowi Miasta Oświęcim oraz pani Dyrektor Zarządu
Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, pani Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim, Bankowi
Spółdzielczemu w Miedźnej oddział w Brzeszczach oraz Oświęcimskiemu Stowarzyszeniu Miłośników Bezpiecznej Motoryzacji
„MOTO-Galicja”.

http://oswiecim.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/powiatowe-eliminacje-do-40-ogolnopolskiego-turniejubezpieczenstwa-w-ruchu-drogowym-2017

Brzeszcze Turniej Brd - NaszeMiasto.pl
http://oswiecim.naszemiasto.pl/artykul/w-tym-turnieju-przeciszow-znow-byl-bezkonkurencyjnyzdjecia,4084259,artgal,t,id,tm.html

Laureaci III miejsca z Piotrowic
w składzie: Magdalena Gorzkowska, Kamil Klimczyk oraz Marcin Pieczonka

