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II Powiatowy Konkurs Błyskotliwa Szkoła

Celem konkursu było :

• Promowanie wiedzy o  bezpieczeństwie wśród dzieci i młodzieży. 

• Zwiększenie świadomości społeczeństwa, szczególnie młodych osób w 

zakresie właściwego zachowania się na drodze po zmroku.

• Kształtowanie prawidłowych postaw.

• Uświadomienie obowiązku noszenia odblasków .



Partnerzy i Organizatorzy Konkursu

Organizatorzy

Partner Konkursu



Szkoły zaangażowane w Konkursie:

• Szkoła Podstawowa Bukwałd 39 Dywity 

• Szkoła Podstawowa nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego Olsztynek 

• Szkoła Podstawowa Biesal 59 Gietrzwałd

• Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Olsztyn

• Szkoła Podstawowa nr 7 im. Leona Kruczkowskiego Olsztyn

• Szkoła Podstawowa nr 30  im. Marii Zientary-Malewskiej Olsztyn



Rezultaty:
• Ilość nauczycieli zaangażowanych w programie: 51 

• Ilość uczniów z klas IV-VII biorących udział w konkursie: 1817

(4 miesiące)



Zorganizowane przedsięwzięcia

Apele 

Gazetki ścienne

Spotkania z 
Policją

Przedstawienia

Publikacje na 
stronie 

internetowej



Inne wyjątkowe działania…

Autorskie piosenki, choreografia taneczna i filmiki 

Odblaskowy Mikołaj w SP nr 7 w Olsztynie

Konkursy (m.in. plastyczne, literackie, muzyczne, grafiki komputerowej)

Pokaz mody odblaskowej w SP nr 30 w Olsztynie i SP w Bukwałdzie

Projektowanie odblasków 

Szkolny Patrol Kontrolny - ,, Czy masz odblask” – SP w Biesalu 

Błyskotliwy Aerobik SP nr 2 w Olsztynku

Akcja ,,Babciu, Dziadku noś odblaski-SP w Biesalu





Wszystkie te przedsięwzięcia były docenione przez Komisję Konkursową, w składzie:

•Małgorzata Demianiuk – Komenda Miejska Policji

•Jacek Śniady – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Błyskotliwa Szkoła



Opinie dotyczące Konkursu…

,,Powiatowy konkurs „Błyskotliwa szkoła” to ciekawa inicjatywa warta corocznej edycji. 

Przypomina o tak ważnej sprawie jaką jest codzienne noszenie odblasków szczególnie po 

zmroku”

Mirosława Gromacka- SP Biesal

„Dzięki udziałowi  w tym konkursie uczniowie pamiętają i świadomie  noszą odblaski 

poruszając się po drodze do szkoły, oraz wiedzą jak ważna dla bezpieczeństwa jest 

widoczność na drodze”

Jolanta Miller, Monika Łuniewska SP Bukwałd



Opinie dotyczące Konkursu…

,,Przeprowadzenie konkursu było bardzo zasadne, wpłynęło na bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły, ponieważ po 

jego zakończeniu dzieci nadal noszą odblaski ” 

Joanna Zaręba –Kwiatkowska- Olsztynek

,, W naszym środowisku akcja promująca odblaski i zwiększająca bezpieczeństwo na drodze jest bardzo potrzebna 

ponieważ szkoła znajduje się na wsi i uczęszczający do niej uczniowie zamieszkują tereny na których nie zawsze 

znajdują się oświetlone drogi i chodniki. W związku z czym ludzie poruszają się poboczem drogi. Szkoła skupia dzieci 

z 3 miejscowości oddalonych od siebie  o 2km i dzieci często przemieszczają się między nimi pieszo lub rowerami. 

Noszenie odblasków jest często jedynym sposobem na to,aby kierowcy mogli dostrzec na drodze pieszego lub 

rowerzystę. Wzrosła liczba osób dorosłych poruszających się po drogach naszej okolicy wyposażona w odblaski” 

Jolanta Miller-SP Bukwałd



Dziękujemy za udział 

w Konkursie! ☺

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary -Malewskiej w Olsztynie

Komenda Miejska Policji w Olsztynie


