
 

Współpraca ze Strażą Miejską 

w Kielcach 
 

 

Szkoła Podstawowa nr 8 od wielu lat współpracuje ze Strażą 

Miejską w Kielcach poprzez uczestnictwo w różnorodnych 

konkursach, pogadankach czy akcjach wspierających środowisko 

naturalne. Nasi uczniowie wraz z nauczycielami i dyrekcją szkoły,  

chętnie organizują wspólne zajęcia i pogadanki, promujące 

bezpieczeństwo w czasie drogi do i ze szkoły,  a także podczas 

bezpiecznych ferii i wakacji. Oto przykłady naszej współpracy: 

 

 

Forum zdrowia i bezpieczeństwa 

młodych 

 

 

Podczas konkursu organizowanego przez Komendę Straży 

Miejskiej w Kielcach pod hasłem „Forum zdrowia i bezpieczeństwa 

młodych” dowiedzieliśmy się, jak postrzegane jest bezpieczeństwo 

oraz zdrowy styl życia przez młodzież kieleckich szkół. 

Celem tego przedsięwzięcia były wzmocnienie i promowanie 

pozytywnych wzorców wśród młodzieży, nauka i radzenie sobie w 

trudnych sytuacjach życiowych. Zadaniem konkursowym było 

wykonanie prezentacji multimedialnej dotyczącej szeroko 

rozumianego bezpieczeństwa np. w ruchu drogowym, zdrowego stylu 

życia, uzależnień lub ekologii. 

Komisja konkursowa miała nie lada wyzwanie, aby  spośród 123 

prezentacji multimedialnych nadesłanych z kieleckich placówek 



oświatowych wybrać najlepsze, najbardziej wartościowe prace jeżeli 

chodzi o treść i przekaz multimedialny. 

     Finał konkursu odbył się w dniu 25 maja 2015r. w Sali konferencyj- 

nej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.  

Pierwsze miejsce  w tym konkursie w kategorii szkół 

podstawowych zdobyła Julia Miszczuk uczennica klasy Vc,  

a wyróżnienie specjalne zdobyła Ewa Adach z kl. Va. Nina Kaszyńska  

i Gabriela Głogowska z kl. Va również otrzymały symboliczne nagrody  

i pamiątkowe dyplomy. Laureaci konkursu zostali nagrodzeni cennymi 

upominkami.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Miszczuk podczas prezentacji swojej pracy. 

 

 

Wyróżnione 

uczennice w 

konkursie: 

Gabriela 

Głogowska, Nina 

Kaszyńska i Ewa 

Adach z kl. Va 

oraz Julia 

Miszczuk  kl. Vc 

 

 

 



 

 

 

 

Pierwsze miejsce  

w konkursie:  

„Forum zdrowia  

i bezpieczeństwa 

młodych” 

w kategorii szkół 

podstawowych 

zdobyła Julia 

Miszczuk -

uczennica klasy Vc, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Straż Miejska w oczach młodego 
pokolenia  

 

 

W dniu 16 lutego 2016r. w sali kinowej Kina Moskwa w Kielcach 

odbył się Finał Konkursu „Straż Miejska w oczach młodego pokolenia”, 

który uroczyście wpisał się w obchody 25-lecia powołania tejże 

formacji. Do Konkursu stanęło w szranki aż 284 wychowanków 

kieleckich placówek edukacyjnych. 

Uczestnicy konkursu mieli przedstawić jak w swoich oczach 

postrzegają kielecką Straż Miejską,  która już od 25 lat pomaga 

mieszkańcom miasta. Prace złożone na Konkurs były bardzo 

różnorodne i pokazały, że młodzi obywatele miasta dostrzegają wiele 

zadań na jakich skupia się codzienna praca strażników miejskich. 

Podczas Finału Konkursu, każdy z zaproszonych gości miał okazję 

otrzymać kolorowankę pt. „Na ratunek Tobiemu” zaprojektowaną 

przez  Karolinę Domoń, uczennicę kl. Vc Szkoły Podstawowej nr 8 w 

Kielcach. Karolina swoją pracą,  napisaną  

w formie komiksu zajęła zaszczytne II miejsce. 

 

 

 

 

 

 



 

Strona tytułowa komiksu, zaprojektowana przez  

Karolinę Domoń z kl. Vc 

 

 

 

 

 

 


