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DZIELNICOWI UCZĄ, JAK BEZPIECZNIE POKONYWAĆ DROGĘ
DO SZKOŁY
Wraz z początkiem roku szkolnego do szkół i przedszkoli wróciły dzieci i młodzież. W trosce o
ich bezpieczeństwo także policjanci od początku września odwiedzają szkoły i przedszkola,
kontrolują ich okolice. Dzielnicowi prowadzą proﬁlaktyczne zajęcia, których głównym celem jest
zaszczepienie najmłodszym podstawowych i niezmiennych reguł zachowania jako pieszych
uczestników ruchu. Mundurowi praktycznie codziennie odwiedzają jakąś szkołę lub przedszkole,
po to, by spotykać się z dziećmi i rozmawiać na tematy bezpieczeństwa.
Tym razem dzielnicowy z Pyrzowic oraz z Tworoga odwiedzili uczniów ze szkół w Zendku, oraz Boruszowicach. W
ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły" policjanci uczestniczyli w zajęciach z dziećmi po to, aby od małego wpajać
im podstawowe zasady bezpieczeństwa. Dzielnicowi przekazywali dzieciom wiedzę na temat bezpiecznych zachowań w
drodze do i ze szkoły, w miejscu zamieszkania, czy placu zabaw. Poruszyli również tematy związane z kontaktem z
obcymi osobami, czy też zachowania w przypadku spotkania z agresywnym psem.
Dzieci poznały podstawowe zasady ruchu drogowego, a także nauczyły się, jak zachować bezpieczeństwo na drodze
zarówno jako pieszy, jak i przy użyciu jednośladów typu rower, hulajnoga czy hulajnoga elektryczna. Przedszkolaki i
uczniowie w czasie rozmów z policjantami nauczyły się również, jak prawidłowo zwracać się o profesjonalną pomoc w
chwilach trudnych. Uśmiechy na twarzach maluchów wywołał również pluszowy pies Sznupek - maskotka śląskiej Policji.
WSKAZÓWKI DLA UCZNIA:
Przechodząc przez ulicę, gdzie jest sygnalizacja świetlna, pamiętaj:
czerwone oznacza STÓJ !!!
zielone – IDŹ.
Przechodząc przez ulicę, gdy nie ma sygnalizacji świetlnej, pamiętaj:
możesz przejść tylko w miejscach oznaczonych pasami (zebra) – wyjątek, gdy odległość od przejścia dla
pieszych przekracza 100 m;
zanim przejdziesz, zatrzymaj się. Zawsze przed wejściem na jezdnię rozejrzyj się i upewnij się, czy możesz
bezpiecznie przejść na drugą stronę (spójrz w lewo, potem w prawo i znowu w lewo; Przechodząc przez ulicę,
nie trać pojazdów z oczu, bądź czujny);
przechodź przez jezdnię pewnym krokiem i zachowaj ostrożność, nie korzystaj ze smartfona, skup swoją uwagę
na tym, co się dzieje na drodze;
nigdy nie wbiegaj na jezdnię i nie przebiegaj przez nią;
nie spychaj nikogo z chodnika na jezdnię dla zabawy;
jeśli w pobliżu nie ma chodnika ani drogi dla pieszych, idź poboczem - lewą stroną drogi, by widzieć
nadjeżdżające samochody.

