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1. WYMAGANIE 

Respektowane są normy społeczne 

 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Projekt „Dziecko bezpieczne, to dziecko szczęśliwe” - BRD i wychowanie komunikacyjne w naszej szkole. 

 

3. CEL DZIAŁANIA 

1.Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym  na wielu płaszczyznach, w tym 
bezpieczna droga do szkoły. 
2.Uświadomienie dzieciom i dorosłym, że profilaktyka zachowań i bezpieczeństwo  
w ruchu drogowym jest naszym priorytetem. 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

Podejmujemy co roku, systematycznie wiele działań zapewniających bezpieczeństwo uczniom w szkole, w 
czasie pozalekcyjnym i w drodze do szkoły. Współpracujemy w tym zakresie z Policją, a szczególnie z 
Wydziałem Ruchu Drogowego KWP w Lublinie, Polskim Związkiem Motorowym w Lublinie, 
Automobilklubem Lubelskim, Strażą Pożarną, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Lublinie ( 
Honorowy Patron Szkoły od 2000 r.), Rodzicami i innymi osobami, instytucjami. Swój wkład w owe 
działania wnoszą wszyscy nauczyciele i dyrekcja szkoły.  
Do działań, które przynoszą najlepsze efekty należą:  
1. Powołanie w szkole Koordynatora ds. BRD i zaangażowanie całej Społeczności SP48 Lublin. 
2. 1 września każdego roku – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, Ślubowanie uczniów klas I, 
pasowanie repliką szabli Patrona Szkoły połączone z wychowaniem komunikacyjnym i BRD. Udział P. 
Policjantów, ostatnio z Wydziału Ruchu Drogowego KW Policji w Lublinie; prezentacja multimedialna oraz 
wręczane odblaski. Była również prezentacja mobilnego miasteczka ruchu drogowego i prelekcja dla 
rodziców. Bardzo liczny udział rodziców i dziadków. 
3. Wrzesień/październik – Apel „ Bezpieczna droga do szkoły” – część artystyczna i quiz dla uczniów, 
rozdanie odblasków ( co roku przygotowuje inna klasa). Udział rodziców i dziadków. 
4. Wrzesień/ październik – akcja klas 0 – III „ Z babcią i dziadkiem bezpiecznie wędruję do szkoły” – 
wycieczki klas na skrzyżowanie ulic i umiejętne przechodzenie przez jezdnię oraz właściwe zachowanie na 
ulicy, fotogazetka tematyczna oraz konkurs plastyczny o tej tematyce – aktywny udział babć i dziadków 
(INTEGRACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA I SZACUNEK DLA SENIORA). 
5. Listopad – apel klas 0- III z udziałem babć i podsumowanie akcji, wręczenie nagród, oraz promocja 
zdrowia z babcią i dziadkiem, w tym bezpieczna droga do szkoły. 
6. Wdrażanie Programu edukacyjnego „ Klub Bezpiecznego Puchatka” w klasach I – cały rok. 



7. 21 marca - organizacja Szkolnego Dnia Profilaktyki w Pierwszy Dzień Wiosny i BRD w różnej formie: 
spotkania z Policją, odblaski, quizy, rowerowy tor przeszkód. 
8. Kwiecień – udział w Turnieju BRD dla szkół podstawowych ( z różnymi sukcesami). 
9. Maj – udział w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym „ Lublin z Rodziną” w ramach Ogólnopolskiej Kampanii 
Edukacyjnej na rzecz bezpieczeństwa rowerzystów - organizacja Wydział Sportu i Turystyki UM Lublin.  
10. Maj/czerwiec - udział w Programie „ Lublin rowerem”. 
11. Maj/czerwiec – egzamin na kartę rowerową i na kartę motorowerową – obecnie organizacja 
egzaminu praktycznego przez WORD Lublin. 
12. Realizacja Programu własnego zdobywania karty rowerowej „Bądź bezpieczny na drodze” – 
dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w klasach IV – VI ( cały rok). 
13. Wykorzystywanie programów multimedialnych w zakresie BRD na zajęciach edukacyjnych 
obowiązkowych i dodatkowych. Realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w zakresie BRD dla uczniów 
II etapu edukacji w ramach Projektu własnego: „ Lepszy start – lepsza przyszłość” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach EFS. 
14. Systematyczne pogadanki i prelekcje dla uczniów, z praktycznym poruszaniem się na ulicy jako 
uczestnicy ruchu drogowego, zasadność noszenia odblasków 
 (na początku roku szkolnego, przed feriami zimowymi i przed wakacjami). 
15. Pedagogizacje dla rodziców, w tym prezentacje multimedialne, odpowiedzialność karna rodziców za 
bezpieczną drogę dziecka do szkoły, noszenie odblasków przez dzieci i dorosłych. 
16. Spotkania z policjantami i pogadanki w różnej formie, w tym zatrważające statystyki. 
17. Wdrażanie programów profilaktycznych i zdrowotnych oraz Programu „Ratujemy 
 i uczymy ratować”.  
18. Systematyczne szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla wszystkich 
nauczycieli.  
19. Konkursy, akcje, apele oraz edukacyjne gazetki ścienne. 
20. Udział lub współorganizacja festynów i akcji: „Bezpieczne wakacje!”. 

 

5. EFEKTY 

1. Skuteczna i atrakcyjna edukacja dzieci i młodzieży naszej szkoły w różnej formie. 
2. Podniesienie rangi wychowania komunikacyjnego w szkole i uświadomienie najmłodszym uczestnikom 
ruchu drogowego czyhających niebezpieczeństw na drodze. 
3. Dzieci potrafią bezpiecznie poruszać się na drodze i wiedzą, że karta rowerowa jest bardzo ważnym 
dokumentem ( pierwsze prawo jazdy ucznia).  
4. Wyeliminowanie zagrożeń i zdarzeń drogowych z udziałem uczniów oraz uświadomienie przede 
wszystkim rodziców o zagrożeniach, które mogą spotkać dzieci w ruchu drogowym. 
5. Uzyskanie pucharów i wyróżnień dla szkoły za szczególne działania na rzecz BRD od p. Wojewody ( 
2004 r.) i Marszałka Województwa Lubelskiego ( 2013 r.). 

6. RADY I PRZESTROGI 

Warunek konieczny: wspólny ważny cel i sprzyjająca atmosfera pracy w szkole, bardzo dobre relacje i 
przyjazny klimat. Systematyczne i planowe działania, podział zadań 
 i doskonalenie w zakresie BRD, przykłady właściwych zachowań na co dzień, stały monitoring i ewaluacja 
wdrażanych przedsięwzięć oraz modyfikacja, wzbogacanie i uatrakcyjnianie form przekazu, pozyskanie 
partnerów do realizacji działań, promocja działań, również w mediach.  
Należy zapraszać na uroczystości i imprezy szkolne przyjaciół i partnerów, sponsorów oraz pięknie 
dziękować wobec Społeczności Szkolnej, władz miasta, społeczności lokalnej, itp. 
( stałe pamiątkowe tablice w szkole, np. dla Honorowego Patrona Szkoły – WORD Lublin  
z podziękowaniem, dyplomy, laurki, koncerty, fotogazetki, statuetki: „Henryki” dla wyjątkowych Przyjaciół 
Szkoły, wpisy do kroniki, itp.).  
Przestrogi: realizacja zadań bez wiary i przekonania o ich zasadności, traktowanie wychowania 
komunikacyjnego bardzo teoretycznie i przedmiotowo wyłącznie w formie zajęć obowiązkowych, brak 
systematycznej współpracy z Policją, ośrodkami ruchu drogowego, itp. 
Zniechęcanie się brakiem czasu lub środków finansowych, brak pomysłów na uatrakcyjnienie procesu 
działań w aspekcie BRD. 

 



SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

Prezentacja multimedialna zamieszczona na stronach LKO ( przykłady dobrych praktyk po Konferencji 
wojewódzkiej w zakresie BRD „ Bezpieczeństwo dzieci – obowiązkiem dorosłych”) oraz informacje i 
prezentacja multimedialna na stronie internetowej szkoły, dokumentacja fotograficzna w szkole, kroniki 
szkolne; wizja lokalna w szkole…?! 

Zapraszamy! 

 

 


