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CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY
Szkoła znajduje się na terenie gminy Trzebielino. Zlokalizowana jest 
na obrzeżu wsi Starkowo w odległości ok. 1500m od szosy głównej 
Słupsk-Miastko. Położenie szkoły sprzyja bezpieczeństwu młodzieży 
dzięki ograniczonemu ruchowi pojazdów na drodze. Teren szkoły jest 
otoczony ogrodzeniem, które zabezpiecza przed wtargnięciem 
uczniów na drogę.
W Gimnazjum uczy się młodzież miejscowa (dochodząca lub 
dojeżdżająca do szkoły rowerami) oraz dowożona z przyległych wsi: 
Zielinia, Suchorza, Trzebielina, Poborowa, Cetynia. Szkoła liczy 164 
uczniów - 8 oddziałów, 18 nauczycieli oraz 7 pracowników obsługi.
Kadra pedagogiczna w większości dojeżdża do miejsca pracy 
własnym środkiem transportu - samochodami.
Wszyscy nauczyciele mają uprawnienia do organizacji wycieczek, 
biwaków.
Grupą oczekujących uczniów na autobus szkolny zajmuje się 
wychowawca świetlicy.





W pobliżu szkoły przebiega droga powiatowa.
Wyjście oddzielone jest szerokim chodnikiem, brak jest barierek.





PARKING DLA NAUCZYCIELI 
I RODZICÓW PRZY SZKOLE

Na terenie szkoły
znajduje się
wydzielone miejsce
na parking dla
pracowników i 
przyjeżdżających
rodziców. 
Miejsce to oddzielone 

jest od terenu 
przeznaczonego dla 
młodzieży.





Miejsce przyjazdu 
i odjazdu młodzieży

• Młodzież 
oczekuje na 
przyjazd autobusu 
na terenie szkoły 
pod opieką 
nauczyciela

• Wyjście z terenu 
szkoły 
zabezpieczone 
jest bramką.

• Droga jest 
odpowiednio 
oznakowana.





SZKOLENIE RADY 
PEDAGOGICZNEJ

• Promocja działań BRD wśród nauczycieli naszej 
szkoły.

• Poruszanie spraw bezpieczeństwa na drodze 
w trakcie rad pedagogicznych, zwrócenie uwagi 
na ujęcie tego problemu w trakcie zajęć 
edukacyjnych z młodzieżą.

• Monitoring w celu poprawy bezpieczeństwa.
• Nawiązanie współpracy z władzami 

samorządowymi, przedstawicielami policji 
dla szerszego propagowania BRD.



EDUKACJA MŁODZIEŻY
• Ujęcie podstawowych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa młodzieży na 

drodze w ramach zajęć godzin wychowawczych. 
Wykorzystanie Szkolnego Programu Profilaktyki oraz Programu 
Wychowawczego Szkoły.

• Kształtowanie właściwych nawyków i postaw uczestnika ruchu drogowego 
wobec siebie i innych.

• Uświadomienie indywidualnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym.

• Zaznajomienie młodzieży z sytuacjami występującymi  w ruchu drogowym, 
zagrożeniami wynikającymi z rozwoju motoryzacji.

• Rozszerzenie edukacji BRD na zajęciach techniki, informatyki - opracowanie 
sprawdzianów wiedzy ze znaków oraz przepisów ruchu drogowego:

 karta rowerowa
 karta motorowerowa
• Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy.
• Rozszerzenie edukacji BRD:
 konkursy plastyczne
 przedstawienia teatralne.



ROZWÓJ SZKOLNEJ BAZY DYDAKTYCZNO 
– TECHNICZNEJ I WYPOSAŻENIA 

METODYCZNEGO

• Lepsze wyposażenie pracowni techniki w plansze, znaki 
drogowe oraz czasopisma o danej tematyce.

• Zaopatrzenie biblioteki szkolnej w potrzebne materiały 
do prowadzenia zajęć BRD.

• Współpraca z policją.
• Wykorzystanie boiska sportowego, placu przed szkołą 

(wystawienie znaków, wytyczenie dróg 
komunikacyjnych) jako terenu ćwiczeń młodzieży 
przygotowującej się do karty rowerowej 
i motorowerowej.









KOORDYNACJA
DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH

• Uczestnictwo młodzieży w konkursach BRD.
• Propagowanie wśród rodziców materiałów 

informacyjno-edukacyjnych dotyczących 
głównych problemów BRD młodzieży.

• Sporządzenie materiałów informacyjno-
edukacyjnych odnośnie dalszego wykorzystania 
w przygotowaniu do konkursu BRD

• Wspólne działania z rodzicami oraz policją.



EDUKACJA RODZICÓW

• Pedagogizacja rodziców na zebraniach 
i wywiadówkach.

• Zaangażowanie rodziców związanych 
zawodowo w czynny udział propagowania 
bezpieczeństwa na drodze.

• Udział rodziców w egzaminie na kartę 
rowerową i motorowerową.



DALSZE DZIAŁANIA SZKOŁY 
DLA POPRAWY 

BEZPIECZEŃSTWA

Budowa miasteczka ruchu drogowego

www.gimnazjumstarkowo.poczta.fm
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