
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU 

„B&N, CZYLI B JAK BEZPIECZNY I N JAK NIECHRONIONY” 

 
 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY „B&N, CZYLI B JAK BEZPIECZNY I N JAK NIECHRONIONY” jest 

programem profilaktycznym realizowanym w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych 

uczestników ruchu drogowego 

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. 

 

Cele programu: 

a) zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród pieszych i rowerzystów o 5% 

w każdym roku, 

b) efektywne i długofalowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, 

c) zwiększenie aktywności rodziców i opiekunów w propagowaniu bezpiecznych 

zachowań dzieci i młodzieży. 

 
Formy działalności, m.in.: 

a) propagowanie mody na używanie elementów odblaskowych na drogach wszystkich 

kategorii w obszarze zabudowanym i niezabudowanym, 

b) promowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, 

c) prowadzenie spotkań o charakterze profilaktycznym, 

d) organizowanie konkursów tematycznych związanych z celami kampanii, 

e) nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami a podmiotami i organizacjami, 

odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

 
DZIAŁANIE PODJĘTE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. TADUSZA KOŚCIUSZKI 
W DŁUGOSIODLE W RAMACH PROGRAMU „B&N, CZYLI B JAK BEZPIECZNY I N JAK 
NIECHRONIONY”: 
 

- Zawody rowerowe Northtec MTB Zimą –28 lutego 2016 r na terenie naszej szkoły 
odbył się drugi zimowy cykl Northtec MTB Zimą Cezarego Zamany.  



 
 

- Prowadzenie w ramach godziny KN zajęć z wychowanie komunikacyjnego 
przygotowującego uczniów do Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 
 

                
 

Sukces naszych uczniów: I miejsce w gminnym i III miejsce w powiatowym turnieju BRD 
 

      
 



- Przygotowywanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową. 
 

 
 
- Przeprowadzenie lekcji z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej  z udziałem ratownika 
medycznego 
 

 
 
- Przygotowanie gazetki nt. Z odblaskiem bezpieczniej  



 
 
- Akcja promowania noszenia odblasków i kamizelek  
 

 
 
- Wykonanie przez uczniów uczęszczających na zajęcia z wychowania komunikacyjnego 
znaków drogowych 
-Projekcja filmu pt. ”Bądź bezpieczny” 
-Gościnny występ uczniów na święcie seniora klubu ,,Niezapominajka””— propagowanie 
mody na używanie elementów odblaskowych 
 



 
 
-Przeprowadzanie pogadanek przez wychowawców klasowych i nauczycieli techniki na temat 
bezpieczeństwa w czasie  wakacji –  
 
Partnerzy: 
- Dyrektor szkoły 
- Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle 
- Bank Spółdzielczy w Długosiodle 
- Apteka - Dorota i Maciej Zalega 
- Rada Rodziców 
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MARZENA SKIBA 


