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BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY
W ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły” policjanci z drogówki spotkali się z uczniami
szkoły i przedszkola w Świerklańcu. Podczas spotkania policjanci rozmawiali z dziećmi o
bezpieczeństwie w ruchu drogowym, ale również promowali kampanię społeczną pod nazwą
„Mamo! Tato! Tutaj jestem". Powracające po długiej przerwie dzieci i młodzież często
zapominają o własnym bezpieczeństwie. Dlatego obowiązkiem nas dorosłych jest dbanie o ich
bezpieczeństwo nie tylko w domu, szkole, ale też na drodze.
Co roku we wrześniu policjanci prowadzą wzmożone działania, które mają przypominać o bezpieczeństwie najmłodszych
w ruchu drogowym. W ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły” policjanci z drogówki, wydziału prewencji, a także
dzielnicowi spotykają się z uczniami szkół im przedszkoli oraz ich rodzicami, aby porozmawiać o bezpieczeństwie. Tym
razem w ramach akcji policjanci z drogówki spotkali się z uczniami szkoły i przedszkola w Świerklańcu. Mundurowi
rozmawiali o bezpieczeństwie w trakcie poruszania się w drodze do i ze szkoły, jak również bezpieczeństwa w trakcie
zabaw w czasie wolnym.
Tarnogórscy policjanci promowali również kampanię społeczną pod nazwą „Mamo! Tato! Tutaj jestem". W trakcie
imprez masowych, zakupów w dużych centrach handlowych czy w innych zatłoczonych miejscach, upilnowanie dziecka
staje się wyzwaniem. Skupiając się na witrynach sklepowych, ekranach reklamowych, smartfonach, czy występach
artystycznych dorośli odwracają uwagę od tego, co robią w tym czasie ich pociechy. Dzieci natomiast nieświadome
zagrożeń i zafascynowane otaczającym je światem, nie zwracając uwagi na opiekunów, często oddalają się, i
poświęcają całą uwagę na zaspokojenie swojej ciekawości. Takie sytuacje są najczęstszą przyczyną zagubień, a w
skrajnych przypadkach — dramatycznych zdarzeń.
Spotkania z policjantem są dla dzieci zawsze dużą atrakcją, co zachęca je do poznawania zasad ruchu drogowego. Nie
do przecenienia jest wiedza policjantów, którzy poza omówieniem najważniejszych przepisów, potraﬁą udzielić dzieciom
porad praktycznych oraz wskazać najbardziej niebezpieczne miejsca w rejonie szkoły. Kształtowanie u dzieci właściwych
nawyków to żmudna praca, ale opłaca się ją wykonać, bo nawyki te zostają na całe życie.
Przypominamy rodzicom, że nie każdy pierwszoklasista może być samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego.
Zgodnie z art. 43 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką
osoby co najmniej 10-letniej (nie dotyczy to strefy zamieszkania i drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych). Bardzo
ważnym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jest noszenie elementów odblaskowych.
Rodzice, którzy zawożą dzieci do szkoły, powinni pamiętać o obowiązku przewożenia najmłodszych w fotelikach
ochronnych lub specjalnych siedziskach. Dziecko pod szkołą należy wysadzać z samochodu od strony chodnika lub
pobocza, nie zaś od strony jezdni.
Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” jest adresowana zarówno do dzieci, jak i do wszystkich dorosłych, w szczególności
do rodziców i nauczycieli, na których ciąży obowiązek edukacyjny.
Mamo, Tato:
dziecko naśladuje twoje zachowania, daj więc dobry przykład,
zadbaj o to, by dziecko na drodze było widoczne dla kierujących,
ucz i przypominaj zasad prawidłowego poruszania się po drodze,
wyznacz dziecku jedną bezpieczną drogę z domu do szkoły/ze szkoły do domu,

w samochodzie przewoź dziecko zgodnie z przepisami.
Nauczycielu:
odkrywaj przed dziećmi bezpieczny świat, także w sferze ruchu drogowego,
przez zabawę ucz dzieci zasad prawidłowego poruszania się po drodze,
Kierujący pojazdami:
w rejonach szkół zachowajcie szczególną ostrożność, unikajcie wszelkiego działania, które mogłoby spowodować
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

