
SZKOLNY PROGRAM  

„BEZPIECZNA JAZDA NA ROWERZE” 

DLA KLAS IV 

 

Cele projektu: 

CELE GŁÓWNE : 

I   Przygotowanie uczniów do prawidłowego i rozważnego udziału w ruchu drogowym.  

II Wdrażanie uczniów do przestrzegania bezpieczeństwa i samodyscypliny w życiu  

codziennym.  

CELE SZCZEGÓŁOWE : 

 

1. Zapoznanie z przepisami kodeksu drogowego odnoszących się do ruchu pieszego  

   i rowerzysty. 

2. Rozwijanie umiejętności postępowania w razie wypadku. 

3. Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

4. Zapoznanie z budową, wyposażeniem roweru, ubioru oraz umiejętności jazdy na  

         rowerze. 

5. Przygotowanie klas do egzaminu na kartę rowerową. 

6. Przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową. 

7. Przekazanie wiedzy na temat bezpiecznej drogi do i ze szkoły. 

8. Zasady bezpieczeństwa podczas samodzielnego przebywania w domu. 

9. Bezpieczeństwo podczas zabaw na podwórku, boisku. 

 

Osoby odpowiedzialne za przebieg programu: Jarosław Dzikowski,  

                                                                                Ryszard Rumianowski 

Miejsce realizacji: teren Szkoły Podstawowej nr 23. 

      Termin realizacji: Rok Szkolny 2017/2018. 

 

 



l.p. zadanie sposób 

realizacji 

odpowiedzialny termin 

realizacji 

uwagi 

1. Opanowanie 

znajomości 

podstaw przepisów 

o ruchu drogowym. 

Spotkanie ze 

Strażnikiem 

Miejskim. 

Pogadanki 

wychowawców 

klas, nauczycieli 

w-f, informatyki, 

techniki. 
 
Szkolny konkurs 

wiedzy o ruchu 

drogowym 

Jarosław Dzikowski, 
Ryszard Rumianowski, 

Maciej Sosnowski, 

Roland Gromada. 

Wychowawcy klas. 
 

 
 

 
 

 

Jarosław Dzikowski, 
Ryszard Rumianowski, 

 I - II semestr . 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

II semestr . 

 

2. Rozwijanie 

umiejętności 

postępowania w 

razie wypadku. 

Spotkanie ze 

Strażnikiem 

Miejskim, 

pogadanki z 

wychowawcami 

klas, 

nauczycielami w-

f 

Jarosław Dzikowski,  
Ryszard Rumianowski, 

nauczyciele w-f. 
Wychowawcy klas. 

 I –II semestr.  

3. Zapoznanie z 

udzielaniem 

pierwszej pomocy. 

Spotkanie z 

pielęgniarką 

szkolną. 

Jarosław Dzikowski, 

Ryszard Rumianowski. 

Wychowawcy klas 

I – II semestr .  

4. Zapoznanie z 

miejscami 

niebezpiecznymi w 

drodze do i ze 

szkoły. 

Rozmowy, 

pogadanki 

wychowawcy z 

uczniami. 
 

Konkurs 

plastyczny 

„Niebezpieczne 

miejsca w drodze 

do szkoły” 
Wykonanie prac 

plastycznych . 

Wychowawcy klas. 
 

 
 

 

Nauczyciel plastyki, 

techniki. 
 

 
 

 

 

 

I – II semestr . 
 

 

 

 

II semestr. 
 
 

 

 

 

 

 

5. Przekazanie wiedzy 

na temat 

samodzielnego 

przebywania w 

domu, oraz 

zachowania na 

podwórku i boisku. 

Spotkanie ze 

Strażnikiem 

Miejskim. 

Pogadanki na 

godzinie 

wychowawczej. 

Jarosław Dzikowski, 
Ryszard Rumianowski. 

Wychowawcy klas. 

II semestr.  

6. Zapoznanie z 

budową, 

wyposażeniem 

roweru, ubioru oraz 

umiejętności jazdy 

na rowerze. 

Na lekcjach 

techniki, 

wychowania 

fizycznego. 

Ryszard Rumianowski, 

Jarosław Dzikowski, 

Maciej Sosnowski, 

Roland Gromada. 

II semestr.  

7. Przygotowanie do 

egzaminu na kartę 

rowerową. 

Na lekcjach 

techniki, 

wychowania 

fizycznego. 

Ryszard Rumianowski, 
Jarosław Dzikowski, 

Maciej Sosnowski 

Roland Gromada. 
 

II semestr.  

8. Przeprowadzenie 

egzaminu na kartę 

rowerową. 

Test z wiedzy o 

ruchu drogowym, 

test jazdy na 

rowerze. 

Jarosław Dzikowski, 
Ryszard Rumianowski. 

II semestr.  

 


