
Formularz zgłoszeniowy
Przykłady dobrych praktyk w edukacji

„Dzielimy się doświadczeniami”

Tytuł/nazwa 
projektu/przedsięwzięcia NASZE ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA 

Nazwa szkoły/placówki
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w 
Biskupicach Ołobocznych

Adres szkoły/placówki 
1. miasto, gmina, powiat, ulica, 
2. telefon,
3. e-mail,
4. strona internetowa.

1.Biskupice Ołoboczne, 
gmina Nowe Skalmierzyce, powiat ostrowski, 
ul Szkolna 7, 63-460 Nowe Skalmierzyce
2. Tel. 62 762 11 51
3. spbiskupice@noweskalmierzyce.pl
4. WWW.spbiskupice.noweskalmierzyce.pl

Autor projektu/przedsięwzięcia 
(imię, nazwisko, stanowisko)

Elwira Mielcarek – nauczyciel wychowania 
fizycznego i zajęć technicznych
Donata Szymańska-Marciniak – nauczyciel 
edukacji wczesnoszkolnej 

1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu,
innowacyjność/oryginalność pomysłu,  skuteczność  zastosowanych metod i  form pracy,
cele projektu, czas realizacji...).

Od wielu lat nauczyciele naszej placówki podejmują się wielu działań dotyczących 
bezpieczeństwa uczniów. W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do Szkolnego Klubu 
Bezpieczeństwa – międzynarodowego programu edukacyjnego dla szkół 
podstawowych: „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”. W ramach 
działalności SKB skupiamy się na przypominaniu, uczeniu i wdrażaniu w życie wielu 
zasad dotyczących bezpiecznych zachowań. Przeprowadziliśmy już akcje: „Znamy 
znaki drogowe”, „Bądź bezpieczny w drodze do i ze szkoły”, „Noś odblaski”. 
Ostatnim nowatorskim pomysłem okazała się akcja: „Jestem bezpieczny w szkole”.
W naszej szkole obowiązuje punktowy system oceniania zachowania się uczniów. 
Dzieci mają także zeszyty pochwał i uwag. Mimo to, zachowanie dzieci podczas 
przerw nie jest zawsze właściwe (bieganie po korytarzu, głośne mówienie). Aby 
zmotywować uczniów do zmiany  własnych zachowań zorganizowałyśmy 
happening, polegający na opracowaniu i prezentowaniu znaków nakazu i zakazu 
przedstawiających właściwy sposób zachowania się.  Uczniowie klas III – VI 
przygotowali graficzną formę następujących znaków: zakaz biegania, zakaz 
krzyczenia, nakaz chodzenia, nakaz rozmowy. Co tydzień inna klasa przypominała i 
prezentowała zasady regulaminu postępowania uczniów, chodząc podczas przerw 
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ze znakami po korytarzach szkolnych. Sytuacja ta trwała przez  miesiąc. Następnie 
znaki rozmieszczono w widocznych miejscach szkolnych korytarzy, a wprowadzono 
system znaczków: uśmiechniętych i smutnych buziek. Dzieci, którym przypinano 
buźkę uśmiechniętą  na pierwszej lub drugiej przerwie i „utrzymały” ją do końca 
swoich lekcji w danym dniu, wpisywano na listę pozytywnych zachowań, która 
znajdowała się w pokoju nauczycielskim. Smutne buźki poprzedzane były najpierw 
dwukrotnym upomnieniem, trzecie upomnienie oznaczało  już przypięcie znaczka: 
smutna buźka. Po tygodniu wychowawcy klas analizowali listę i wpisywali 
odpowiednio do zeszytów pochwał i uwag, bądź do kart zachowań – pochwałę lub 
uwagę. 
Nauczyciele zdecydowanie mieli na uwadze przede wszystkim dostrzeganie 
pozytywnych zachowań, jednak zdarzały się pojedyncze przypadki łamania 
regulaminu postępowania podczas przerw. 
 Aby motywować uczniów do właściwych zachowań dyrektor naszej szkoły 
wprowadziła  krótkie apele, na których udziela pochwał tym uczniom, którzy 
wyróżnili się pozytywnie w ostatnim czasie, czy osiągnęli jakiś sukces edukacyjny. 
Odbywają się one w ostatnim tygodniu każdego miesiąca. Była to też doskonała 
okazja, by na forum szkoły zauważyć i wymienić tych uczniów , którzy otrzymali 
pochwałę z właściwego zachowania się i stosowania regulaminu postępowania 
podczas przerw.

2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu).

Aktywne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i właściwego zachowania się 
uczniów poprzez wykorzystanie teoretycznej wiedzy z zakresu wychowania 
komunikacyjnego zmotywowały uczniów do poprawy i przestrzegania zasad 
regulaminu postępowania w czasie przerw. Uczniowie zabiegali o pozytywne 
znaczki i pochwały. Przeprowadzona akcja pozwoliła zauważyć:
 
- zaktywizowanie uczniów przy opracowywaniu graficznej strony znaków 

(korzystanie z różnych źródeł informacji ,rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
zwracanie uwagi na estetykę wykonania pracy)

- zauważone zmniejszenie uczniów biegających po korytarzach
- kontrolowanie siły głosu podczas rozmów
- wdrożenie i przypomnienie znaczenia znaków występujących w ruchu 

drogowym (ich charakterystyczny kształt, kolorystyka, znaczenie)
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3.  Rady  i  wskazówki  dotyczące  np.  finansowania,  stosowania  rozwiązań
technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami.

- Współpraca całego grona pedagogicznego i konsekwencja w działaniu 
pozwoliła na  osiągnięcie pozytywnych rezultatów tego zadania

- Zmieniać niewłaściwe zachowania poprzez zauważanie głównie pozytywnych 
zmian, udzielając pochwał; upomnienia i nagany w koniecznych sytuacjach

4.  Załączniki:  (opis  załączników  i  link do  strony  z  materiałami  uzupełniającymi,
np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…).

artykuł na szkolnej stronie
http://spbiskupice.noweskalmierzyce.pl/pl/news/szkolny-klub-bezpiecze
%C5%84stwa-2013
spotkanie z policjantem
http://spbiskupice.noweskalmierzyce.pl/pl/news/jestem-bezpieczny-zaj%C4%99cia-
o-ruchu-drogowym
artykuły-raporty na stronie Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa
http://www.bezpieczenstwo.renault.pl/skb/wiesci/1,2013,11
http://www.bezpieczenstwo.renault.pl/skb/wiesci/6,2013,11

Oświadczam,  że  zgadzam  się  na  przetwarzanie  informacji  zawartych  w  powyższym  formularzu  oraz  materiałów
dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych
materiałów  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r.,
Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami).

Elwira Mielcarek
Donata Szymańska-Marciniak
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