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Historia szkoły 
 

 Szkoła Podstawowa w Trzebielinie istnieje jako szkoła polska od 7.03.1946 roku.  

  Zajęcia rozpoczęły się 11marca 1946 roku .Do szkoły zaczęło uczęszczać 35 dzieci w 
wieku od  7 do 15 lat. 

 Pierwszym kierownikiem szkoły był pan Majda Zygmunt.  

 Przewodniczącym Koła Rodzicielskiego został Narloch Józef. 

 1września 1973 roku do szkoły w Trzebielinie (klasa VII , VIII) przybyli uczniowie z 
Cetynia i Poborowa. Liczba uczniów wyniosła 212. 

 22 sierpnia 1977 roku Szkoła Podstawowa w Trzebielinie staje się Zbiorczą Szkołą 
Gminną. 

 Ważną datą w historii szkoły jest 1 września 2000roku.Zgodnie z założeniami reformy 
SP w Trzebielinie staje się szkołą sześcioklasową. Zaczynają w niej naukę uczniowie 
z Cetynia i  Zielinia.   

 W chwili obecnej do szkoły uczęszcza  142 dzieci z Trzebielina, Zielinia, Cetynia, 
Poborowa, Dolna, Owczar. Kadra pedagogiczna liczy 13 osób.  

Charakterystyka szkoły 
 

 Budynek  szkoły  znajduje się w centrum wsi, przy drodze krajowej Słupsk –Poznań. 

 Na odcinku drogi  w pobliżu szkoły znajdują się dwa przejścia dla pieszych. 

 Przed szkołą jezdnię od chodnika oddziela  barierka.  

 Szkoła liczy 131 uczniów   klas I-VI  oraz 21 uczniów klasy  „O”. 

 Dzieci do szkoły przychodzą pieszo oraz są dowożone autobusem  z miejscowości 
Cetyń, Poborowo, Zielin. 

 Dzieci  w drodze do szkoły i ze szkoły znajdują się pod opieką strażnika szkolnego. 

 W szkole pracuje  13 nauczycieli , większość z nich posiada prawo jazdy. 

 Na terenie szkoły znajduje się  7 sal lekcyjnych, biblioteka, pracownia komputerowa, 
gabinet pedagoga. 

 Na terenie szkoły  znajduje się boisko do piłki  nożnej. 

 Na terenie szkolnym  nie ma miasteczka ruchu drogowego. 

 Na czas  przygotowań i egzaminu na  kartę rowerową na boisku  wyznaczane  są  linie  
ruchu drogowego. 



 Podczas przygotowań do egzaminu uczniowie korzystają z informacji zawartych w 
Internecie. 

 

 
 

Cele programu BRD 
 

 Edukacja  uczniów - nauka bezpiecznego poruszania się po drogach. 

 Wdrażanie zasad ruchu drogowego odnośnie rowerów. 

 Nauka  udzielania  pierwszej pomocy. 

Szkolenie kadr oświatowych 
 

 Przeprowadzenie szkoleń członków Rady Pedagogicznej. 

 Przeprowadzenie okresowych szkoleń dotyczących postępowania  i udzielania 
pierwszej pomocy. 

 Udział  nauczycieli klas I-III w szkoleniu ,,Ratujemy i uczymy ratować”. 

 Współpraca  z przedstawicielami policji. 

Edukacja dzieci 
 

 Pogadanki  na godzinach wychowawczych  dotyczące bezpieczeństwa  w drodze do 
szkoły i ze szkoły, podczas  zabaw, wycieczek. 

 Realizacja zadania  karta rowerowa. 

 Rozszerzenie edukacji BRD o konkursy plastyczne, małe formy teatralne, testy 
sprawdzające wiadomości. 

 Przeprowadzenie ankiet dotyczących bezpieczeństwa. 

 Przygotowanie apeli o tematyce dotyczącej bezpieczeństwa . 



Rozwój bazy dydaktyczno-technicznej  
i wyposażenia metodycznego 

 
 Poszerzenie   oferty  pomocy  o plansze  i gry edukacyjne , znaki drogowe. 

 Wyposażenie biblioteki w materiały  metodyczne. 

 Zagospodarowanie terenu przy szkole na miasteczko ruchu drogowego. 

Edukacja rodziców 
 

 Pedagogizacja  rodziców (odblaski = bezpieczeństwo). 

 Zaangażowanie rodziców  w czynny udział propagowania bezpieczeństwa na drodze 
(policjant, strażak, pielęgniarka, lekarz). 

 Udział rodziców w  akcjach przygotowanych przez dzieci. 

Ochrona dzieci 
 

 Promocja materiałów  odblaskowych wśród dzieci i ich rodziców. 

 Kształtowanie właściwych postaw i nawyków uczestnika ruchu drogowego. 

 Uświadomienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

 Propagowanie  środków ochronnych poprawiających bezpieczeństwo. 

      ●  Przed każdą wycieczką szkolną wychowawca klasy przeprowadza 
         pogadankę z uczniami na temat: 
        -    bezpiecznego wsiadania i wysiadania z autokaru,  

   -    odpowiedniego zachowania się podczas jazdy,  
        -    odpowiedzialnego zachowywania się uczniów na wycieczce. 
 
     ●  Pedagogizacja uczniów i ich rodziców na temat bezpiecznego    
          korzystania podczas przejazdu autobusami PKS.  
 
     ●  Zobowiązanie rodziców do odbierania uczniów w umówionym    
         miejscu po wycieczce szkolnej.  
 
     ●  Rodzice dzieci oddziału przedszkolnego podpisują deklarację  

przyprowadzania dzieci do i ze szkoły. 
 

 Ciągły monitoring. 

 


