
SZKOLNY PROGRAM 

BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 

„STAWIAM NA BEZPIECZEŃSTWO” 

 

Wstęp 

 

Poczucie bezpieczeństwa to jedna z podstawowych potrzeb człowieka, której zaspokojenie daje 

możliwość prawidłowego i zdrowego funkcjonowania we współczesnym świecie. 

W dobie powszechnego rozwoju motoryzacji, bezpieczeństwo dzieci jest sprawą bardzo ważną, 

tym bardziej, że to właśnie one stanowią bardzo dużą liczbę ofiar na drogach. 

Jak chronić dzieci przed niebezpieczeństwem, które może je spotkać? Jest tylko jedno 

rozwiązanie - uświadamiać i kształcić dzieci: 

>> na teraz - aby uchronić ich życie i zdrowie, 

>> na przyszłość - aby stały się jutro rozsądnymi młodymi ludźmi. 

 

Dlatego kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo naszych podopiecznych pragniemy 

wyposażyć ich w takie umiejętności i wiedzę, by mogły samodzielnie uczestniczyć w ruchu 

ulicznym z zachowaniem i przestrzeganiem jego elementarnych przepisów. 

  

Cele programu 

Głównym założeniem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym, 

wdrożenie ich do przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz wyposażenie w wiadomości i 

umiejętności dotyczące wzywania specjalistycznych służb ratowniczych i udzielania pomocy 

osobom będącym w sytuacji zagrożenie życia lub zdrowia. 

 

Cele szczegółowe: 

1. W zakresie wiadomości i umiejętności 

− wzbogacanie zasobu podstawowych pojęć z dziedziny ruchu drogowego; 

− wdrażanie uczniów do korzystania z elementów odblaskowych; 

− zapoznanie ze sposobami zapobiegania wypadkom; 

− nabycie umiejętności niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy; 

− nabycie umiejętności wzywania pogotowia ratunkowego i informowania innych służb 

ratowniczych; 

−  kształtowanie poczucia troski o zdrowie własne i innych. 

2. W zakresie postaw 

− rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie; 

− wyrobienie postaw świadomego uczestnika ruchu drogowego; 



− kształtowanie postaw zgodnych z kryteriami kultury ruchu drogowego; 

− kształtowanie postaw niesienia pomocy innym. 

Formy działalności, m.in.: 

➢ propagowanie metody na używanie elementów odblaskowych na drogach wszystkich 

kategorii w obszarze zabudowanym i niezabudowanym, 

➢ promowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, 

➢ prowadzenie spotkań o charakterze profilaktycznym, 

➢ organizowanie konkursów tematycznych, 

➢ nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami a podmiotami i organizacjami, 

odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

Adresaci: 

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, 

rodzice, dziadkowie, społeczność lokalna. 

 

Termin realizacji: 

Program został opracowany w roku szkolnym 2018/2019 i zmodyfikowany w roku bieżącym. 

 

Ewaluacja programu 

Ewaluacja programu będzie prowadzona poprzez obserwację zaangażowania uczniów, 

rozmowę z uczniami, nauczycielami i rodzicami. 

 

Przewidywane efekty: 

➢ podniesienie kultury i wzajemnej tolerancji uczestników ruchu drogowego; 

➢ ugruntowanie w świadomości uczestników ruchu drogowego prawidłowych postaw 

podczas korzystania z dróg; 

➢ aktywizacja społeczności szkolnych poprzez działania na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego; 

➢ zwiększenie aktywności rodziców w proces poprawy bezpieczeństwa uczestników 

ruchu drogowego. 

 

Osoby odpowiedzialne za realizację programu: 

Nauczyciele wchodzący w skład zespołu programu „Stawiam na bezpieczeństwo:  

Moniak Paluszek – koordynator zespołu,  Anna Korycka, Kinga Żabik, Aneta Czyż – Roszak, 

Ewa Lipowska, Małgorzata Sitek, Joanna Czyż, Justyna Margiel, Magda Zawadzka wspierani 

przez Dyrekcję szkoły oraz wychowawców, którzy będą monitorować pracę uczniów w swoich 

klasach i w razie potrzeby służyć im pomocą w wykonywaniu poszczególnych zadań. 

 

Sprzymierzeńcami programu będą również instytucje: WORD w Warszawie, Wydział Ruchu 

Drogowego Komendy Stołecznej Policji, Komenda Powiatowa Policji, Komisariat  

w Nasielsku, Nasielski Ośrodek Kultury – „Życie Nasielska”, Burmistrz Nasielska. 



 

DZIAŁANIA SPOSÓB 

REALIZACJ 

ODPOWIEDZIALNY 

 

Szkolne konkursy: 
  

Dla oddziałów  

przedszkolnych  

Konkurs “Bezpieczny przedszkolak”   Aneta Czyż-Roszak  

Justyna Margiel  

Dla klas I - III Quiz wiedzy o ruchu  pieszych   Joanna Czyż   

Małgorzata Sitek  

Monika Paluszek  

Nocny Turniej BRD dla klas   

IV - VIII  

„Bezpieczeństwo w  

ruchu drogowym”  

Wszyscy nauczyciele 

zespołu 

Eliminacje gminne/powiatowe  

Ogólnopolskiego  Turnieju BRD  

organizacja eliminacji  Monika Paluszek  

Ewa Lipowska  

Małgorzata Sitek  

Magda Zawadzka  

Przygotowanie uczniów do 

konkursów pozaszkolnych o  

tematyce bezpieczeństwa.  

prowadzenie dodatkowych zajęć  Monika Paluszek  

   

 Konkurs muzyczny Zorganizowanie szkolnego  konkursu 

muzycznego o tematyce bezpieczeństwa.   

 Kinga Żabik  

 

Spotkania 
  

 Spotkania z policjantem  „Bezpieczna droga do szkoły” – kl. 0-III  

„Bezpieczny na drodze” kl. IV  

„Odpowiedzialność prawna” – kl. V - VIII 

Monika Paluszek  

Anna Korycka 

Spotkanie z przedstawicielami 

OSP  

„Uczymy się ratować” – pierwsza pomoc 

przedmedyczna dla klas IV  

Monika Paluszek  

Spotkania przedstawiciela 

WORD    

lub policją z rodzicami klas IV  

Prelekcja „Karta rowerowa – moje 

pierwsze prawo  

jazdy”  

Monika Paluszek  

Projekty zewnętrzne, innowacje pedagogiczne  

XII edycja Akademii  

Bezpiecznego  

Puchatka Ogólnopolski  

program edukacyjny  

skierowany do uczniów  

klas I szkół  

podstawowych  

Przeprowadzenie  

zajęć, na podstawie  

otrzymanych  

materiałów  

Wychowawcy klas I  



Innowacja  

pedagogiczna dla klas  

IV Drogowe ABC  

wiem dbam  

zapobiegam  

 Dodatkowe zajęcia w  

trybie stacjonarnym i  

zdalnym 

Monika Paluszek  

Kinga Żabik  

Tomasz Czajkowski  

  

Inne działania  

Dzień bezpieczeństwa  

dla klas 0 - III  

Apel połączony z konkursami  Monika Paluszek  

Kinga Żabik  

Aneta Czyż-Roszak   

Justyna Margiel  

Magda Zawadzka  

Karta rowerowa  

   

Przygotowanie  

uczniów  

Monika Paluszek  

Przygotowanie testów  

Przeprowadzenie  

egzaminu  

Monika Paluszek   

Tomasz Czajkowski  

Koło wychowania 

komunikacyjnego  

Przygotowanie uczniów do 

Ogólnopolskiego turnieju BRD  

Monika Paluszek  

Szkolna tablica BRD– II piętro 

przy sali nr 5  

gazetki tematyczne  Monika Paluszek  

Aneta Czyż - Roszak  

Młody diagnosta  Sprawdzenie obowiązkowego wyposażenia 

rowerów uczniów przez policjanta  

Monika Paluszek  

Joanna Czyż 

Odblaskowa moda    Pokaz mody odblaskowej  Aneta Czyż-Roszak  

Justyna Margiel  

 Jak przedszkolak został 

ratownikiem? 

 Pierwsza pomoc dla przedszkolaków.  Aneta Czyż-Roszak  

Justyna Margiel  

  
  
 

 

 

 

 

 

 


