RUSZYŁA OGÓLNOPOLSKA AKCJA "BEZPIECZNA
DROGA DO SZKOŁY"
Jak co roku przed szkołami pojawiły się policyjne patrole, które dbają o
bezpieczeństwo najmłodszych. Przez najbliższe dni policjanci pionów prewencji,
ruchu drogowego będą pełnić wzmożoną służbę w rejonach szkół podstawowych,
sprawować nadzór nad ruchem, starać się pomagać najmłodszym przejść
bezpiecznie na drugą stronę ulicy. Będą również nadzorować przestrzeganie
przepisów ruchu drogowego zarówno przez kierowców, jak i pieszych oraz
rowerzystów.

Bardzo ważnym elementem akcji „Bezpieczna Droga do Szkoły” jest informowanie dzieci
i młodzieży o zagrożeniach związanych z poruszaniem się po drogach i udział policjantów
w pogadankach na ten temat. Spotkanie z policjantem jest dla dzieci zawsze dużą
atrakcją, co zachęca je do poznawania zasad ruchu drogowego, jednak w okresie
trwającej pandemii niemożliwe do realizacji. Dlatego zachęcam uczniów do uważnego
wysłuchania informacji, obejrzenia filmików zaproponowanych przez wychowawców na
temat bezpieczeństwa na drodze oraz bezwzględnego ich przestrzegania.
Akcja „Bezpieczna Droga do Szkoły” adresowana jest także do wszystkich dorosłych, w
szczególności do rodziców i nauczycieli, na których ciąży obowiązek edukacyjny, ale
także kierowców, którzy w rejonach szkół powinni zachować szczególne środki
ostrożności, bo dzieci nie zawsze przestrzegają zasad i przepisów ruchu drogowego.
Oto kilka podstawowych zasad, które należy przestrzegać, aby na drodze nie
narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo:
 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.W
przypadku pozostawienia dziecka na drodze publicznej bez opieki, rodzic, osoba
odpowiedzialna popełnia wykroczenie, za co grozi kara grzywny w wysokości do 5
tys.zł.

 Bardzo ważnym elementem zwiększającym bezpieczeństwo na drodze, jest
noszenie na sobie elementów odblaskowych.
 Rodzice, którzy zawożą dzieci do szkoły powinni pamiętać o obowiązku
przewożenia ich w fotelikach ochronnych lub specjalnych siedziskach. W foteliku
musi jeździć dziecko, które nie osiągnęło 150 cm wzrostu. Drugim kryterium jest
waga – do 36 kg.
 Każda osoba poruszająca się po zmroku poza obszarem zabudowanym jest
zobowiązana do noszenia elementów odblaskowych.
 W wolnym czasie organizujmy z dziećmi wspólne spacery, przejażdżki itp. Podczas
tych przechadzek rodzice powinni pokazać dziecku najbezpieczniejszą drogę z
domu do szkoły i ze szkoły do domu. Pamiętajmy, że droga najkrótsza nie zawsze
jest najbezpieczniejsza. W czasie wspólnych spacerów pamiętajmy, by dawać
dzieciom dobry przykład. Przechodźmy więc przez ulicę tylko w miejscach
wyznaczonych, zawsze na zielonym świetle.
 Najczęściej do wypadków drogowych z udziałem dzieci dochodzi w pobliżu miejsca
zamieszkania. Kiedy dzieci rozpoznają okolicę, budynki, znajome twarze stają się
mniej ostrożne i tym bardziej narażone na niebezpieczeństwo. Jeżeli nie możemy
sobie pozwolić na to, by osobiście czuwać nad bezpieczeństwem dziecka przez
cały czas, pomyślmy o tym, by zapewnić mu opiekę sąsiadów, czy kogoś z rodziny.
Jeżeli mimo wszystko dziecko samo musi wrócić ze szkoły do domu zadbajmy o
to, by ktoś z dorosłych oczekiwał na nie w pobliżu miejsca zamieszkania przed
ostatnią ruchliwą ulicą.
 Idąc z dzieckiem i trzymając je za rękę pamiętajmy o tym, że to osoba dorosła
powinna iść od strony ulicy.
 Zwróćmy uwagę na to, o której dziecko kładzie się spać i o której wstaje. Zadbajmy,
by nasza pociecha nie budziła się zbyt późno. Biegnąc do szkoły i obawiając się
spóźnienia dzieci są mniej uważne, a co za tym idzie bardziej narażone na
niebezpieczeństwo.
 Pamiętajmy również o zasadzie ograniczonego zaufania względem obcych.

