


KOLONICS GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
1221 BUDAPEST TOMPA U.2-4.

• Idei tanévtől sporttagozatos iskolaként 

működünk(Kolonics György Általános Iskola és 

Köznevelési Sportiskola), nagy hangsúlyt 

fektetnünk a gyerekek egészséges életmódra 

nevelésére, a sportolás megszerettetésére.

• Budafokon, a 22. kerületben található az 

intézmény.



ELŐZMÉNYEK

 Sok diák jár az iskolába kerékpárral, iskolánkban triatlon edzéseket 

is tartanak külsős edzők. Mivel azonban a környék kerékpározás 

szempontjából nem túl biztonságos, fontosnak tartottuk azt, hogy a 

biztonságos közlekedés alapvető szabályait megismertessük a 

gyerekekkel. 

 Technika óra keretében a KRESZ alapvető szabályait tanítottuk 

alsóban és felsőben is, rendhagyó módon.

 Alaposabb, rendszerezettebb ismeretek átadását éreztük 

szükségesnek. 



BRINGAAKADÉMIA

 A BringaAkadémia képzését 2014 tavaszán végeztem el. 

 Miért tartottam hasznosnak?

- Rendszerezett ismeretek átadása, alapvető és legfontosabb KRESZ 

szabályainak összefoglaló gyűjteménye található a tanári kézikönyvben,

- Játékos és képességfejlesztő feladatok hasznosak

Inspiráció, tapasztalatok átadása, workshop.



2014/2015 TANÉV 

2014 őszétől az iskolánk csatlakozott a BKK STARS Európa Akkreditációs Projekthez.

 A STARS projekt egy szemléletformáló program, melynek elsődleges

célja, hogy növelje a kerékpárral iskolába járó fiatalok számát. 

 3 fokozatot lehet elérni, melyeket a tanévre kitűzött célok 

mennyisége és teljesítése határoz meg (pl.: kerékpáros 

közlekedésbiztonsági ismeretek alsóban és felsőben szakköri 

szinten, kerékpáros ügyességi pálya, biciklis túra az év végén, stb.)



KÉZFELTARTÁSOS FELMÉRÉS



CSELEKVÉSI TERV

 A cselekvési terv segített ütemezni a kerékpáros szakköri 

foglalkozások megvalósulását  a tanévben. (Tömbösített órák.)

 Az év elején és az év végén kézfeltartásos felmérést készítettünk 1-

8. osztályig, hogy felmérjük a gyerekek közlekedési szokásait. 

 A cél: Hogy minél többen válasszák a kerékpárt a közlekedési 

eszközök közül.



JÓ GYAKORLATOK

A célközönség:

Szakkörök 
tömbösítve

1-2. 
osztály

3-4. 
osztály

5-6. 
osztály

7-8.

osztály

Szülők 

bevonása

KÖZÖS PROGRAMOK



JÓ GYAKORLATOK

Bringás faliújság



Kerékpáros rajz- és fotópályázat



KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYOK OKTATÁSA

 Alós és felsős gyerekeknek két órán elméleti és két órán gyakorlati 

ismereteket adtunk át.

 Aki részt vett a „képzésen” az egy tanúsítványt kapott. 

 Aki megszerezte a tanúsítványt, az részt vehetett az év végén tartott 

Kolonics György Kerékpáros Emléktúrán.



KRESZ PÁLYA, GYAKORLATI ISMERETEK



KRESZ PÁLYA, GYAKORLATI ISMERETEK



ÚJABB PÁLYÁZAT- ÉLET ÚTON

 Év közben beadtuk a pályázatunkat a Közlekedéstudományi Intézet és a KLIK által 

meghirdetett ÉletÚton programra. 

 A pályázóknak a kiírt feladatokat időre kellett teljesíteni, cserébe eszközbeszerzésre 

fordítható keretösszeget kaptunk.

 Az Életúton programban meghatározott törekvések:

- Növeljük a gyermekek biztonságát, neveljük őket kultúrát jól felkészült és biztonságos 

közlekedésre

- A szülők vigyázzanak gyermekeikre, legyenek felelősségteljes közlekedők (példaképek)

- Tudatosuljon a biztonság igénye, nőjön a szabálykövetési hajlandóság javuljon a 

közlekedési kultúra.



ÉLETÚTON

Szülő-gyermek 
foglalkozás

Biztonságos 
közlekedési 
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Közlekedésbizton
sági monitoring 

felmérések-
online



KOLONICS GYÖRGY KERÉKPÁROS EMLÉKTÚRA

Cél: Év végi közös kerékpártúra, a szülők bevonásával.

Táv: 15 km ,Budafok- duna-parti kerékpárút- Lágymányosi-öböl

110 résztvevő

A 11. és a 22. kerületi Rendőrkapitányság biztosításával.



KOLONICS GYÖRGY KERÉKPÁROS EMLÉKTÚRA



Kapcsolat: 

vargazsoka85@gmail.com


