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Kalendarz uczniów z Rybnika promuje
bezpieczeństwo i ekologię w 2013 roku
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza
Korczaka w Rybniku zwyciężyli w ogólnopolskim konkursie tematycznym dla
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wieloplanszowego na rok 2013, który miał promować bezpieczeństwo w ruchu drogowym
lub/i ekologiczne formy transportu. Jury złożone z przedstawicieli organizatora wybrało trzy
najlepsze prace, kierując się takimi kryteriami jak: przejrzystość, kreatywność oraz pragmatyczny
charakter.
Członkowie SKB „Stopek” ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza
Korczaka w Rybniku pokonali kilkadziesiąt klubów z całej Polski, biorących udział w konkursie.
Dzieci z Rybnika w nagrodę otrzymają 45 profesjonalnie przygotowanych i wydrukowanych
kalendarzy ściennych na rok 2013 z wykorzystanymi obrazkami wszystkich wyróżnionych klubów.
Poza SKB „Stopek”, wyróżnione zostały jeszcze dwa SKB z Mikłus (woj. lubelskie) oraz Wydmin
(woj. warmińsko-mazurskie).
Szkolne Kluby Bezpieczeństwa to jeden z czterech elementów międzynarodowego programu
edukacyjnego dla szkół podstawowych Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”.
Celem projektu jest aktywne działanie dzieci zrzeszonych w ramach klubów na rzecz poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego w społeczności lokalnej – w szkole, jak i poza nią. SKB mogą
między innymi organizować happeningi, akcje ulotkowe, debaty z przedstawicielami władz oraz
monitorować stan bezpieczeństwa w drodze do szkoły. W całej Polsce działa już prawie 500
klubów we wszystkich województwach w kraju, które dodały ponad 6500 relacji ze swoich
działań za pośrednictwem serwisu internetowego akcji www.bezpieczenstwo.renault.pl/skb.

Aby założyć w swojej szkole Szkolny Klub Bezpieczeństwa, wystarczy wypełnić i wysłać
formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.bezpieczenstwo.renault.pl/skb.
Każdy klub otrzyma dostęp do specjalnego serwisu, który pozwala na dzielenie się relacjami ze
swoich działań, pobranie materiałów związanych z projektem, jak również udział w cyklicznych
konkursach z nagrodami

Wszystkie Kluby, które aktywnie działały się w roku szkolnym 2012/2013, będą mogły wziąć
udział w głównym konkursie na najbardziej aktywny i efektywny SKB, w którym do wygrania jest
nowoczesne wyposażenie sali do nauki wychowania komunikacyjnego.

***
Program edukacyjny Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich” to jedna
z najstarszych, największych i najpoważniejszych inicjatyw dla dzieci na świecie, na rzecz
poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz ekologicznego poruszania. Do podstawowych
elementów programu należą pakiety edukacyjne „Droga i Ja”, E-Learning, konkurs „Twój Pomysł,
Twoja Inicjatywa” oraz Szkolne Kluby Bezpieczeństwa. Akcję wspierają Ministerstwo Edukacji
Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
Komenda Główna Policji oraz Instytut Transportu Samochodowego. Program ma charakter
międzynarodowy i jest realizowany od 2000 roku w 35 państwach na świecie. Do tej pory
wzięło w nim udział ponad 12 milionów dzieci, z czego przeszło 804 500 uczniów z 3750 szkół
podstawowych w Polsce. W październiku 2012 ruszyła 13. edycja programu 2012/2013.
Szczegóły znajdują się na stronie www.bezpieczenstwo.renault.pl.

Koncern Renault wspiera światową „Dekadę BRD 2011-2020”.
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