
CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA DLA NASZEJ SZKOŁY  

15.03.2017 r. odbyło się podsumowanie projektu „Raz, dwa, trzy - bądź bezpieczny 
i Ty”. Podczas uroczystego spotkania z udziałem przedstawicieli: Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Komendy Wojewódzkiego Policji w Kielcach, 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach, Wodociągów Kieleckich Urzędu Gminy 
Sitkówka-Nowiny na ręce dyrektora Joanny Wojcieszyńskiej przekazano szkole wyjątkowe 
wyróżnienie - Certyfikat Bezpieczeństwa. 

Inicjatorem realizacji projektu w naszej szkole był Szkolny Klub Bezpieczeństwa, który 
przy współpracy wychowawców, rodziców i funkcjonariuszy policji objął swymi działaniami 
uczniów klas I-III. Jednym z ważnych elementów programu było zwrócenie uwagi na 
bezpieczne spędzanie przez uczniów czasu wolnego poza domem i szkołą, uwrażliwienie ich 
na możliwość pojawienia się zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego wyboru miejsca do 
zabawy oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i w ruchu drogowym . W ramach 
założeń programu w szkole zrealizowano wiele działań. Odbyto szereg spotkań policjantów 
z KWP w Kielcach z uczniami oraz ich rodzicami. Każdy otrzymał opaskę odblaskową oraz 
zawieszki ufundowane przez Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny. Pierwszoklasiści przystąpili do 
„Klubu Bezpiecznego Puchatka”. Uczniowie wzięli udział w wielu konkursach dotyczących 
bezpieczeństwa, uczestniczyli w programie „Szkoła przyjazna bezpieczeństwu”. W czasie 
trwania programu uczono się udzielania pierwszej pomocy, a także w jakich sytuacjach należy 
korzystać z numeru alarmowego 112. Funkcjonariusze KWP w Kielcach przeprowadzili egzamin 
praktyczny na Kartę Rowerową. W związku z realizacją działań związanych z projektem podjęto 
decyzję o wyposażeniu szkoły w miasteczko ruchu drogowego. Prezes Wodociągów Kieleckich 
Henryk Milcarz ufundował znaki drogowe oraz sygnalizator, a dyrektor Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach Czesław Dawid przekazał antypoślizgowe maty gumowe 
imitujące asfalt, z których można układać ścieżki rowerowe, skrzyżowania, ronda oraz 
sygnalizator pieszo-kołowy. 

Podczas spotkania przekazano serdeczne podziękowania na ręce wszystkich, którzy 
wsparli realizację programu „Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i Ty”. Dzieci zaśpiewały piosenkę 
„Nasza policja”, której współautorką tekstu jest podinspektor Anna Zielińska-Brudek aktywnie 
uczestnicząca w programie. Uczniowie klasy III a oraz V b wystąpili w programie artystycznym, 
w którym przypomnieli jeszcze raz swoim kolegom i koleżankom podstawowe zasady 
bezpieczeństwa. 

Na uroczystości obecni byli: Paweł Lubieniecki dyrektor generalny Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Zbigniew Wojciechowski przedstawiciel Kuratorium Oświaty  
w Kielcach, Czesław Dawid dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  
w Kielcach, Michał Piechota inspektor do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach, Henryk Milcarz prezes Wodociągów 
Kieleckich Sp. z o.o., insp. Marzena Piórkowska naczelnik Wydziału Prewencji Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Kielcach, podinsp. Tomasz Sołtysik naczelnik Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, podinsp. Anna Zielińska-Brudek, asp. 
sztab. Małgorzata Sałapa-Bazak, mł. asp. Robert Nyga, podkom. Paweł Zawadzki, Sebastian 
Nowaczkiewicz wójt gminy Sitkówka-Nowiny, Łukasz Barwinek zastępca wójta gminy 
Sitkówka-Nowiny, rodzice, dyrektor, nauczyciele i uczniowie. 
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