
„Odblaskowa Szkoła”
w Michałowicach



W tym roku szkolnym, nasza placówka szczególny nacisk kładzie 

na BEZPIECZEŃSTWO.

Przystępując do akcji „Odblaskowa Szkoła” chcemy :

- zwiększyć świadomość na temat 

konieczności noszenia odblasków;

- zwiększyć bezpieczeństwo naszych 

uczniów w drodze do i ze szkoły.



Organizatorami akcji są:

• Małopolska Wojewódzka 

Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

• Wydział Ruchu Drogowego 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,

• Małopolskie Kuratorium Oświaty,

• Małopolski Urząd Wojewódzki,

• Urząd Marszałkowski 

Województwa Małopolskiego.



Dlaczego warto

nosić odblaski?

• widoczność pieszego już 
ze 150m – 300m;

• dłuższy czas reakcji dla 
kierowcy w razie 
konieczności hamowania;

• możesz ocalić swoje 
życie;

• możesz uchronić się 
przed potencjalnym 
mandatem – ustawowy 
obowiązek noszenia 
odblasków do lat 15.



PORADY DLA PIESZYCH

• Zawsze korzystaj z elementów odblaskowych, które będziesz nosić w widocznym miejscu na 
ubraniu.

• Odblaski powinny być umieszczone na ubraniu tak, aby były widoczne dla kierowców jadących 
z obu kierunków.

• Światła samochodu nie oświetlają całej sylwetki pieszego (zazwyczaj są ustawione na wysokości 
25 cm), im niżej będą założone odblaski, tym szybciej padną na nie światła reflektora pojazdu, 

dzięki czemu prowadzący będzie miał więcej czasu na reakcję.

• Kupując odzież na sezon jesienno-zimowy, preferuj zakup kurtek i butów wyposażonych 
w elementy odblaskowe.

• Jeżeli masz możliwość, umieść odblaski na najczęściej używanych akcesoriach tj. torby, 

plecaki, itp.

• Poruszaj się chodnikiem lub drogą dla pieszych, a w razie ich braku poboczem.

• Jeżeli droga nie ma pobocza, poruszaj się jak najbliżej krawędzi jezdni, jej lewą stroną (twarzą 
do nadjeżdżającego pojazdu).



Co chcemy zaproponować uczniom i rodzicom 

w ramach „Odblaskowej Szkoły”?

• Konkursy plastyczne • Projekt odblasku (klasy 1 – 3).

• Plakat „Jestem widoczny na 

drodze” (klasy 4 – 6).

• Projekt okładki Odblaskowego albumu 

szkolnego (klasy 7 – 8).



Co chcemy zaproponować uczniom i rodzicom 

w ramach „Odblaskowej Szkoły”?

• Konkurs wiedzy • Dla klas 4 – 6.

• Pytania z zakresu wiedzy na temat 

bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym.



Rodzinny Rajd Rowerowy w Odblaskach

• 24 października 2019 r., w godzinach 13.00-14.30.

• Każde dziecko zapraszamy wraz z pełnoletnim opiekunem.



Poranny patrol drogowy 

i grę terenową po zmroku.

Przy organizacji tych wydarzeń będziemy 

potrzebować Państwa pomocy 



Jest żółta, jest paskudna i nie pasuje do niczego,

ale może uratować czyjeś życie.
.

Źródło: https://demotywatory.pl/4403607/Zolte-jest-paskudne-nie-pasuje-do-niczego-ale



Dziękujemy za uwagę 


