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Szkoła Podstawowa w Wydminach
laureatem ogólnopolskiego konkursu
Uczniowie

ze

Szkoły

Podstawowej

im.

Feliksa

Nowowiejskiego

w Wydminach zajęli 2. miejsce w konkursie na najbardziej aktywny
i efektywny Szkolny Klub Bezpieczeństwa. Uroczyste wręczenie nagród
odbędzie

się

30

czerwca

w

Sejmie

RP.

Akcja

jest

elementem

międzynarodowego programu edukacyjnego Renault „Bezpieczeństwo dla
wszystkich”.
Zdobywcy drugiego miejsca w konkursie – członkowie Szkolnego Klubu
Bezpieczeństwa

działającego

przy

Szkole

Podstawowej

im.

Feliksa

Nowowiejskiego w Wydminach są autorami szeregu nowatorskich przedsięwzięć
mających wpływ na realną poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jedną
z inicjatyw, która szczególnie zainteresowała konkursowe jury była półroczna
akcja „Młodzi bezpieczni do kwadratu”. Członkowie SKB propagowali w niej
najważniejsze zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, odpowiedzialność na
drodze oraz modę na noszenie kasków i odblasków. Projekt pozwolił zintegrować
środowisko lokalne wokół wspólnego działania zmierzającego do poprawy
bezpieczeństwa na drodze.

Za swoje działania uczniowie z Wydmin otrzymają w nagrodę rowerowy tor
przeszkód, aparat fotograficzny i plecaki z zestawami odblasków. Uroczysty finał
będący

zwieńczeniem

organizowanego

w

ramach

programu

Renault

„Bezpieczeństwo dla wszystkich” konkursu, odbędzie się 30 czerwca w Sejmie RP.

Wezmą w nim udział przedstawiciele instytucji wspierających program, organizacji
działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, edukacji
i ochrony zdrowia oraz przedstawiciele Parlamentu RP. Wydarzenie jest
organizowane we współpracy z Poseł na Sejm RP Beatą Bublewicz,
Przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. BRD i krajowym koordynatorem
akcji wspieranej przez Renault Polska - „Włącz myślenie – Dekada BRD 20112020”.

Do konkursu zorganizowanego w ramach programu Renault „Bezpieczeństwo dla
wszystkich” przystąpiło ponad 70 Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa spośród
prawie 300 działających w szkołach podstawowych na terenie całego kraju.
Konkurs polegał na zrealizowaniu przez uczniów szkół podstawowych w całej
Polsce jak największej liczby działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego w społeczności lokalnej. Kluby musiały do 15 maja 2011
przesłać za pośrednictwem serwisu akcji www.bezpieczenstwo.renault.pl/skb
sprawozdania

dokumentujące

swoje

przedsięwzięcia.

Do

drugiego

etapu

zakwalifikowano 23 najprężniej działające kluby. Zwycięzców wyłoniło jury złożone
z przedstawicieli instytucji patronujących programowi (MEN, RPD, KRBRD, KGP,
ITS), a także Biura WHO w Polsce, Generalnego Inspektoratu Transportu
Drogowego, Instytutu Matki i Dziecka, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Parlamentarnego Zespołu ds. BRD, patronów medialnych
i organizatorów.
***
Program

edukacyjny

„Bezpieczeństwo

dla

wszystkich”

Renault

to

jedna

z najstarszych, największych i najpoważniejszych inicjatyw na rzecz poprawy
bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym w Polsce i w Europie. Akcja składa się
z

czterech

nieodłącznych

elementów:

konkursu

plastycznego,

bezpłatnych,

innowacyjnych pakietów dydaktycznych dla dzieci i nauczycieli „Droga i Ja”, platformy
multimedialnej, będącej interaktywnym kursem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego
oraz Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa, prowadzących aktywne działania na rzecz
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w swoich miejscowościach. W ciągu 11 lat
trwania programu w Polsce, do konkursu plastycznego nadesłano prawie 16 000
plakatów. Program wspierają Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka,
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Ministerstwie Infrastruktury,
Komenda Główna Policji i Instytut Transportu Samochodowego. Akcja ma charakter
międzynarodowy i jest realizowana od 2000 roku w 25 państwach na świecie. Do tej pory
wzięło w niej udział ponad 12 milionów dzieci, w tym przeszło 710 000 z Polski.
Szczegóły znajdują się na stronie www.bezpieczenstwo.renault.pl.
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