„B & N – czyli B jak BEZPIECZNY N jak NIECHRONIONY”

Od 01.01.2015r. nasza szkoła przystąpiła do Programu Profilaktycznego "B&N czyli
B jak bezpieczny i N jak niechroniony" realizowanego w celu poprawy bezpieczeństwa
niechronionych uczestników ruchu drogowego na obszarze Mazowieckiego Garnizonu Policji
na lata 2014 - 2020. Zyskał aprobatę i uznanie Wojewody Mazowieckiego Jacka
Kozłowskiego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, którzy objęli
program honorowym patronatem. Organizatorem programu jest Komenda Wojewódzka
Policji z siedzibą w Radomiu - Wydział Ruchu Drogowego.
Najważniejsze cele, założenia programu B&N, to:
1. Ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych o co najmniej 50% do 2020r
2. Ograniczenie rocznej liczby ofiar ciężko rannych o co najmniej 40% do 2020r.
Skierowany jest on do dzieci, seniorów, pieszych i rowerzystów.
W trosce o zdrowie i życie niczym niechronionych uczestników ruchu drogowego
będziemy realizować założenia programu B&N, aby po piesi i rowerzyści nie byli ofiarami
wypadków.
Poniżej przedstawiamy działania realizowane w naszej szkole.

SZKOLNA TABLICA BRD

LOGO B&N W SZKOLE

Ogólnopolskie Konkursy Plastyczne dla dzieci i młodzieży
W dniu 16 marca 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Lipsku odbyły się eliminacje
powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „BEZPIECZEŃSTWO
I ROZWAGA- TEGO OD CIEBIE KAŻDY WYMAGA!”, na które nadesłano 17 prac
uczniów z naszej szkoły. III miejsce zajęła - Nina Borcuch, uczennica klasy I PG, a
Wyróżnienie otrzymała - Kornelia Chmielnicka, uczennica klasy V SP.

W kwietniu 2015r. uczniowie z naszej szkoły wzięli udział również w V edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci szkół podstawowych pn. „ Bezpiecznie
na wsi – Zwierzaki to nie pluszaki !” organizowanego przez Placówkę Terenową Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lipsku. Uczennica kl. IV Julia Szołajska
zdobyła III miejsce w kategorii wiekowej IV-VI.

TURNIEJ BRD
Dnia 28 kwietnia 2015r. w Pawłowicach odbyły się eliminacje gminne XXXVIII Turnieju
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Szkołę podstawową reprezentowali: Dubeltowicz
Oliwia, Kasiński Tomasz, Madej Natalia, Tatarata Mateusz, natomiast gimnazjum:
Chmielnicki Piotr, Kasiński Paweł, Kieloch Mateusz. Drużyna naszej podstawówki zajęła I
miejsce i zakwalifikowała się do eliminacji na szczeblu powiatowym.

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI – „BEZPIECZNA DROGA DO I ZE SZKOŁY”
Bezpieczeństwo uczniów na drodze to temat priorytetowy poruszany od pierwszych dni
września. Szczególnie ważne jest to zagadnienie dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i
uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczynają naukę w nowej placówce, poznają nową trasę
z domu do szkoły, a niedługo będą musieli samodzielnie ją pokonywać. W ramach działań
profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa pieszych, 8 września br. dzieci z oddziału
przedszkolnego „0”oraz klas I-III PSP uczestniczyli w spotkaniu z policjantami Komendy
Powiatowej Policji w Lipsku. Tematem pogadanki była „Bezpieczna droga do i ze szkoły”.
Funkcjonariusze przypomnieli zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, zachęcali do
wyposażenia ubiorów i plecaków w elementy odblaskowe. Przestrzegali najmłodszych przed
zabawami w pobliżu jezdni. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali wiele
pytań dotyczących bezpieczeństwa. Wykazywali się też dobra znajomością znaków
drogowych i zasad przechodzenia przez ulicę. Takie spotkania odbywają się w naszej szkole
od wielu lat i przynoszą dobre efekty. Liczymy, że i tym razem wiedza teoretyczna znajdzie
zastosowanie w praktyce.

DBAM O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO – NOSZĘ ODBLASKI
W ramach edukacji przeciwpowodziowej dzieci i młodzieży dofinansowanej przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz
Wojewodę Mazowieckiego dnia 27 listopada 2015r. dla uczniów naszej szkoły odbyły się
warsztaty "Jak zachować się podczas powodzi". Ich celem było podnoszenie świadomości
dzieci i młodzieży, w zakresie bezpieczeństwa powodziowego ludzi, mienia i środowiska.
Zajęcia edukacyjne odbyły się w ciekawej formie warsztatów i gier edukacyjnych. Uczniowie
biorąc w nich aktywny udział, z łatwością przyswajali sobie zasady przygotowania się,
postępowania w czasie powodzi i usuwania jej skutków. Otrzymali również pamiątkowe
dyplomy, rodzinne plany powodziowe oraz zestaw odblasków dla siebie i swoich rodzin.

BEZPIECZNY SENIOR
Dnia 21 stycznia 2016r. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka
przygotowana przez oddziały przedszkolne 3-4-5-latków oraz uczniów klas I-III PSP, na
którą przybyli Babcie i Dziadkowie oraz przedstawiciele Policji. Zgromadzeni obejrzeli
program artystyczny oraz scenki ( „Na wnuczka”, „Na policjanta” i „Domokrążcy”)
"Bezpieczny Senior" zaprezentowane przez uczniowski teatr amatorski "Prowokacja”.
Funkcjonariusze przekazali osobom starszym niezbędną wiedzę, mającą na celu ich
bezpieczeństwo. Poruszono tematykę oszustw. Funkcjonariusze omówili przykłady z
codziennej służby. Przedstawili najczęstsze metody jakimi posługują się oszuści oraz
wskazali jak zachować się w przypadku potencjalnych zagrożeń. Jednocześnie poruszyli
problem bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz zachęcali do noszenia elementów
odblaskowych i stosowania się do przepisów ruchu drogowego.

