
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ PODJĘTYCH  

W RAMACH PROGRAMU „B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony” 

W  ZESPOLE SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W BIENIEWICACH ZA II PÓŁROCZE 
 

W wrześniu 2016 r. nasza szkoła (Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach) 

przystąpiła do programu „B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony”. 

Osobami odpowiedzialnymi za realizację programu w naszej szkole były panie: 

 Hanna Wasilewska - Weiss – szkolny koordynator oraz Magdalena Kacalińska i Barbara 

Siedlecka. 

Działania skierowane były do wszystkich dzieci naszej szkoły (363 uczniów), rodziców 

i seniorów jako pieszych i rowerzystów.  

1. Od lutego 2017 roku przeprowadzono następujące przedsięwzięcia: 

 Dbam o swoje bezpieczeństwo – noszę odblaski – spotkanie z policjantem.  

 Wycieczka do najbliższego skrzyżowania- obserwacja ruchu drogowego (kl. I-III). 

 Na szkolnym korytarzu powstała szkolna tablica BRD, na której prezentowane były 

treści dotyczące bezpieczeństwa. 

 Akcja „BANK ODBLASKÓW”, podczas której zbieraliśmy elementy odblaskowe. 

 Uczniowie klas IV i V wykonali ulotki dotyczące bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów 

zachęcające do noszenia elementów odblaskowych i stosowania się do przepisów 

ruchu drogowego dla młodszych kolegów.. 

 Uczniowie w swoich klasach przygotowali plakaty zachęcające pieszych i rowerzystów 

do noszenia odblasków i zachowania bezpieczeństwa podczas poruszania się po 

drogach.  

 Odbywały się pogadanki na temat właściwego zachowania się w razie wypadku oraz 

udzielania pierwszej pomocy. Dzieci obejrzały film instruktażowy “Jak udzielić 

pierwszej pomocy” (klasy IV), oraz każdą klasy IV odwiedziła pani pielęgniarka, która 

przeprowadziła lekcje udzielania pomocy. 

 Odbyła się „Dyskoteka odblaskowa” dla uczniów naszej szkoły. 

 Uczniowie klas czwartych przygotowywali się do zdobycia karty rowerowej w ramach 

zajęć wychowania komunikacyjnego na zajęciach  technicznych. 

  Promowanie programu poprzez: umieszczenie logo programu i bilbordu na tablicy 

BRD, wszystkie pisma, dyplomy, zaproszenia zawierały logo.  

 Promowano działania na szkolnej stronie internetowej. 

 Przeprowadzono egzamin na kartę rowerową – 46 uczniów otrzymało kartę. 

 W ramach programu profilaktycznego odbyły się szkolenia dla uczniów, rodziców 

 i nauczycieli na temat agresji, cyberprzemocy i uzależnień. 

 

 

 



2. Wnioski 

 

W trakcie trwania programu "B&N..." zostało w naszej szkole zorganizowane wiele 

ciekawych działań dla uczniów w postaci: spotkań, konkursów, prelekcji, ćwiczeń oraz zajęć 

poświęconych bezpieczeństwu. Uczniowie w bardzo ciekawy sposób zapoznali się z ważnymi 

dla nich zasadami zachowania się na drogach publicznych jako pieszych i rowerzystów. 

Wprowadzanie już od najmłodszych lat programów edukacyjnych z wychowania 

komunikacyjnego służy nie tylko doraźnej ochronie dzieci lecz wpływa na kształtowanie 

postaw i rozwijanie kultury jazdy przyszłych kierowców. Działania dydaktyczne 

z zakresu ruchu drogowego prowadzone w początkowych etapach kształcenia stanowią więc 

jeden ze skuteczniejszych środków profilaktycznych, który może zminimalizować ryzyko 

wypadków komunikacyjnych.  

3. Rekomendacje  

Należy kontynuować nasze wspólne działania dotyczące bezpieczeństwa na drodze : 

 propagowanie używania elementów odblaskowych, 

 promowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, 

 prowadzenie spotkań o charakterze profilaktycznym, 

 organizowanie konkursów tematycznych związanych z bezpieczeństwem w 

ruchu drogowym, 

 nawiązanie współpracy z podmiotami i organizacjami odpowiedzialnymi za 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 

 przeprowadzenie  egzaminu na kartę rowerową dla uczniów klas IV. 

 

Szkolny koordynator programu B&N 

                Hanna Wasilewska  - Weiss 
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