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Charakterystyka szkoły
• Budynek szkolny 

znajduje się na 
uboczu wsi przy 
drodze o małym 
natężeniu ruchu.



Największy i najbardziej niebezpieczny ruch 
odbywa się w czasie przyjazdu i odjazdu dzieci. 

Nad  bezpieczeństwem dzieci czuwają panie 
z obsługi szkoły.



• Do szkoły uczęszcza 170 dzieci razem z klasą”0”
• Tylko 47 dzieci mieszka w Suchorzu, pozostali to 

uczniowie dojeżdżający.
• Uczniowie mieszkający w Suchorzu docierają do 

szkoły chodnikiem lub poboczem drogi wyłożonej 
płytami. Mają do pokonania również skrzyżowanie 
bardzo ruchliwej drogi krajowej Słupsk-Poznań z 
drogą na Barcino.



• Uczniowie dojeżdżają PKS - em z Moczydeł,
• Starkowa, Mielna, Gumieńca, Miszewa i Objezierza. 



• W szkole uczy 17 nauczycieli, w tym tylko 2 
miejscowych. Wszyscy posiadają prawo jazdy ,    
16 jest czynnymi kierowcami.

• Wszyscy nauczyciela systematycznie biorą 
udział w szkoleniach dotyczących udzielania 
pierwszej pomocy.

• Jeden nauczyciel ukończył studia podyplomowe 
„Technika i wychowanie komunikacyjne”.



Baza
• Szkoła nie posiada 

miasteczka ruchu 
drogowego ani boiska 
sportowego.         
Uczniowie korzystają        
z boiska wiejskiego 
znajdującego się 
naprzeciwko szkoły.



Szkoła nie posiada parkingu dla 
nauczycieli ani dla rodziców.

Parkowanie odbywa się na poboczach.



SZKOLENIE KADR 
OŚWIATOWYCH

• przeszkolenie nauczyciela na opiekuna 
drużyn ratownictwa przedmedycznego,

• utworzenie szkolnego zestawu scenariuszy 
zajęć lekcyjnych o tematyce BRD,

• przeprowadzenie lekcji otwartych o 
tematyce BRD



EDUKACJA DZIECI I 
MŁODZIEŻY

• poznawanie zasad udzielania 
pierwszej pomocy 
przedmedycznej, 

• przygotowanie do karty rowerowej 
na lekcjach techniki, wychowania 
fizycznego,

• przypominanie zasad dotyczących 
zachowania się w środkach 
komunikacji, 

• poznawanie zasad poruszania się 
po pasach, poboczu i chodniku, 



ROZWÓJ SZKOLNEJ BAZY 
DYDAKTYCZNO-TECHNICZNEJ I 
WYPOSAŻENIA METODYCZNEGO

• zaprenumerowanie czasopisma 
„Wychowanie komunikacyjne”,

• utworzenie w bibliotece działu o BRD 
dla uczniów i nauczycieli,

• zaopatrzenie w plansze dydaktyczne: 
znaki drogowe, zasady ruchu 
drogowego,



KOORDYNACJA DZIAŁAŃ 
EDUKACYJNYCH

• cykliczny udział uczniów 
w powiatowym programie 
„Prewencja ale inaczej”, 

• - współpraca z jednostką Policji, 
PORD, WORD, Strażą Pożarną, 
Samorządem Lokalnym, Fundacjami,



EDUKACJA RODZICÓW

• udział w przedstawieniach 
przygotowywanych przez dzieci o 
tematyce związanej z ruchem drogowym, 

• zaangażowanie rodziców w czynny udział 
propagowania bezpieczeństwa na drodze; 
organizacja cyklicznych spotkań z 
policjantem , strażakiem, pielęgniarką, 
lekarzem.



OCHRONA 
DZIECI I MŁODZIEŻY

• zwiększenie 
bezpieczeństwa 
dzieci w czasie 
dojazdów 
i odjazdów,

• opieka osób 
przeszkolonych w 
czasie wycieczek 
i wyjazdów.
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