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KARTA SPRAWOZDAWCZA / KARTA OCENY załącznik nr 1

1. Pełna nazwa szkoły/przedszkola 
............................................................................................................................

............................................................................................................................

2. Adres szkoły/przedszkola 
...................................................................................................

3. Powiat .....................................

4. Dane kontaktowe szkoły/przedszkola (tel/fax/email) 
..............................................................

5. Ilość uczniów uczestnicząca w zadaniach konkursowych .................................

6. Ilość nauczycieli zaangażowana w zadania konkursowe ...................................

7. Szacunkowa ilość innych osób zaangażowanych w działania konkursowe ......

8. Adres fanpage'a konkursowego .......................................................................

9. Tabela sprawozdawcza (w tabeli wpisujemy TAK jeśli placówka realizowała 
zadanie, NIE - jeśli placówka nie realizowała zadania)

Opis Kryteriów głównych / Opis zdań 
obowiązkowych

Tak/Nie Punkty* / 
uzupełnia jury 
konkursowe

1. Organizacja szkolnego/przedszkolnego 
konkursu na projekt najlepszego gadżetu 
odblaskowego. 
2. Pokaz mody odblaskowej z wykorzystaniem 
zwycięskiego gadżetu odblaskowego, 
wyłonionego w drodze eliminacji 
wojewódzkich - patrz § 2.1.c. Do pokazu należy 
zaangażować seniorów. Działanie należy opisać, 
sfotografować, umieścić na fanpage'u 
konkursowym. 
3. Przygotowanie inscenizacji pt. " Noszę 
odblaski bo ..."
Działanie należy opisać, sfilmować, umieścić na 
fanpage'u konkursowym. Czas trwania Inscenizacji 
do 5 min.
4. Przygotowanie filmu promującego noszenie 
odblasków ze szczególnym uwzględnieniem 
zwycięskiego gadżetu odblaskowego.
Czas trwania filmu do 2 minut (120 s.). Film należy 
umieścić na fanpage'u konkursowym.
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Łącznie

1. Kryteria dodatkowe wyłaniania zwycięzców (zadania dodatkowe dla szkoły, 
przedszkola) zawiera poniższa tabela.

Opis Kryteriów dodatkowych / Opis zdań 
dodatkowych

Tak/Nie Punkty* / 
uzupełnia jury 
konkursowe

1. Organizacja szkolnego/przedszkolnego 
konkursu  plastycznego na temat promowania 
noszenia odblasków / gadżetów odblaskowych.
2. Organizowanie w szkole/przedszkolu spotkań, 
wykładów, prelekcji promujących noszenie 
odblasków i zwiększających świadomość w 
zakresie bezpieczeństwa pieszych na drodze. 
3. Opracowanie przez nauczyciela ze 
szkoły/przedszkola scenariusza z wychowania 
komunikacyjnego (z naciskiem na promowanie 
noszenia elementów odblaskowych).
4. Prowadzenie  szkolenia  i  egzaminu  na  kartę
rowerową  dla  uczniów  (w  poprzednim  roku 
szkolnym 2018/2019) 

5. Szata graficzna prowadzonego fangage'a

6. Inne   niekonwencjonalne   sposoby / działania 
mające wpływ na promowanie noszenia 
odblasków - 1punkt za każde działanie / akcję. 
Nie więcej niż 3 dodatkowe akcje/działania.
Działanie należy opisać, sfotografować, umieścić na fanpage'u 
konkursowym.

Łącznie

Podpis i pieczęć dyrektora
szkoły/przedszkola                                                       Podpis szkolnego/przedszkolnego koordynatora

............................................... ...................................................

Miejscowość, data ...................................................

Uwaga! Sprawozdanie należy przesłać na adres e-mail: 
renata.jedrzejewska@kuratorium.kielce.pl
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