Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Malczewskiego w Strzelcach Opolskich
od 1 września 2016 roku realizuje projekt „Moje pierwsze prawo jazdy” w ramach konkursu
grantowego „Działaj Lokalnie IX”. Nagrodzony projekt dofinansowany jest ze środków Programu
„Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Kraina św. Anny.
Projekt do konkursu złożyła Grupa Nieformalna składająca się z rodziców uczniów naszej szkoły :
panie : Ewę Kasiuba, Ewę Puda, Izabelę Wawak. Celem projektu jest podniesienie kultury
motoryzacyjnej i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na drodze , w tym
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej. Aby zrealizować cel projektu , naszym zadaniem
będzie właściwe przygotowanie dzieci do wychowania komunikacyjnego. Dzięki pozyskanym
funduszom w ramach otrzymanego grantu zakupiono na jego potrzeby realizacji mobilne
miasteczko ruchu drogowego, które jest wykorzystane w ramach realizacji poszczególnych zadań ,
a także w codziennej pracy z uczniami.
W miesiącu wrześniu uczniowie w trakcie zajęć technicznych, zajęć pozalekcyjnych pilnie uczyli
się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej , aby swoje umiejętności zaprezentować podczas
wrześniowych warsztatów .
W dniu 23 września 2016 roku sala gimnastyczna w naszej szkole zapełniła się rodzicami
i uczniami z klas I- VI. Celem warsztatów było pokazać i nauczyć naszych rodziców, dziadków
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Prowadzącymi zajęcia były uczennice z klasy VI a
Martyna Czekała i Alexandra Kulig , Sonia Kubielas , które do prezentacji przygotowała pani
Iwona Iwanowska nauczyciel zajęć technicznych i matematyki w naszej szkole. Był też
profesjonalny pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w wykonaniu Jednostki
Ratowniczo - Gaśniczej Powiatowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich pod kierunkiem
dowódcy jednostki mł. bryg Piotra Zdziechowskiego. Uczestnicy warsztatów uczestniczyli również
w pokazie kierowania ruchem drogowym przez policjanta Powiatowej Komendy Policji
w Strzelcach Opolskich.
Po pokazie uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na grupy tak , aby w każdej z nich znajdowali
się uczniowie , rodzice , a także strażacy . Ćwiczenia w grupach rozpoczęły się od symulacji
wypadku, próby nawiązania kontaktu z poszkodowanym, prośby o pomoc napotkanej osoby ,
ustalenia czy poszkodowany oddycha. Następnie każdy z uczestników musiał w parach wykonać
na poszkodowanym pozycję boczną bezpieczną. Natomiast na fantomach szkoleniowych
wykonywano resuscytację krążeniowo – oddechową. Nasze poczynania w zakresie udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej zostały pozytywnie ocenione przez dowódcę jednostki
Powiatowej Straży Pożarnej mł. bryg Piotra Zdziechowskiego. W naszych warsztatach
uczestniczyła lokalna telewizja City Sat Gordzielik Strzelce Opolskie.
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W dniu 17 października 2016 roku Społeczność Szkolna Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2, rodzice
i dziadkowie naszych uczniów, gimnazjaliści Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum
Dwujęzycznego, a także mieszkańcy Strzelec Opolskich, przybyli do naszej szkoły, aby wraz z Wielką
Orkiestrą Świątecznej Pomocy przyłączyć się do bicia rekordu Guinnessa w resuscytacji
krążeniowo - oddechowej. Byliśmy wspomagani w biciu rekordu przez ratownika medycznego panią
Ludmiłę Gedrojc, która pełniła rolę instruktora. Pokazała wszystkim krok po kroku poprawne wykonanie
resuscytacji. Na dziesięciu stanowiskach wyposażonych w fantomy pracownicy strzeleckiej policji, strażacy,
ratownicy medyczni czuwali nad prawidłowym udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej. Każdy
uczestnik bicia rekordu musiał wykonać następujące elementy resuscytacji: 30 uciśnięć klatki piersiowej
oraz 2 wdechów ratowniczych. W naszej szkole rekord biło 311 osób. Wykorzystaliśmy nabyte
umiejętności , które były ćwiczone podczas pierwszego spotkania w ramach realizacji naszego projektu
„Moje pierwsze prawo jazdy”

wspólne zdjęcie uczestników bicia rekordu

Rodzice kontra uczniowie - zmagania sportowe w ramach
projektu grantowego "Moje pierwsze prawo jazdy"
W ramach realizacji projektu grantowego "Moje pierwsze prawo jazdy" - "Działaj Lokalnie IX"
Krainy św. Anny w dniu 21 października 2016 r. odbyła się impreza sportowa "Rodzice kontra
uczniowie". Zespół "Dzwoneczki" prowadzony przez panią Annę Operskalską wykonał dwie piosenki,
którym towarzyszył sportowy układ taneczny. Następnie dzieci, rodzice, nauczyciele przystąpili do
zmagań sprawnościowych. Były tory przeszkód, a także zadania związane z udzielaniem pierwszej
pomocy przedmedycznej oraz bezpiecznym poruszaniem się po drodze. Nad poprawnością
wykonania zadań czuwali funkcjonariusze policji pani Anna Kutynia i pan Adam Tymiński
oraz lekarz pani Katarzyna Daukszta- Kosut.

Panie -Ewa Kasiuba, Anna Kutynia i Izabela Wawak to „Grupa Nieformalna”,
która jest autorem naszego projektu „Moje pierwsze prawo jazdy”.

Ostatnie przygotowania do startu.

Czy jesteś spostrzegawczy?

Wspólna piosenka i taniec były zaproszeniem do wspólnej zabawy.

Poprzez wspólną zabawę uczymy się rozpoznawania znaków drogowych.

„ Bezpieczne poruszanie się rowerem”
23 listopada 2016 roku odbyło się trzecie spotkanie w ramach realizacji projektu „Moje pierwsze
prawo jazdy”. Tym razem w zajęciach uczestniczyli uczniowie klas czwartych wraz z rodzicami.
Celem zajęć było przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową. Nad całością zajęć czuwał
funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich pan Adam Tymiński.
Uczestnicy ruchu- czwartoklasiści pod kierunkiem pana policjanta powtórzyli znajomość znaków
drogowych i omówili tor przeszkód . Następnie dzieci w formie zabawy uczestniczyli w ruchu
drogowym za pomocą wspomnianego już toru przeszkód, który symulował m. in. skrzyżowanie
drogowe np. rondo, zasadę prawej ręki – skrzyżowanie równorzędne. Licznie przybyli rodzice
kibicowali swoim dzieciom, a także utrwalali sobie zasady ruchu drogowego. W naszych zajęciach
zostało wykorzystano miasteczko ruchu drogowego, które zostało zakupione w ramach grantu.

Wszyscy uczniowie wykazują się dobrą znajomością znaków drogowych.

Pan policjant Adam Tymiński sprawdza znajomość znaków drogowych

To przecież takie proste.

A teraz sprawdzamy się jako uczestnicy w ruchu drogowym.

