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BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY
Rozpoczął się nowy rok szkolny 2019/2020. Wraz z pierwszym dzwonkiem zwiększyło się natężenie
ruchu kołowego i pieszego, zwłaszcza w pobliżu szkół. Olsztyńscy policjanci prowadzą działania
mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły.
Od 2 września br., aż do zakończenia roku szkolnego 2019/2020 droga do i ze szkoły będzie stałym elementem dzieci i
młodzieży szkolnej. Dla najmłodszych uczniów będzie to czas pierwszego samodzielnego poruszania się po drodze,
pokonywania przejść dla pieszych. Warto więc zadbać o ugruntowanie ich wiedzy o ruchu drogowym. Solidne podstawy oraz
pomoc i dobry przykład na pewno dadzą dzieciom poczucie bezpieczeństwa.
W pierwszych tygodniach września policjanci skoncentrują się na bezpieczeństwie w okolicach szkół i przedszkoli. Będą
nadzorować przejścia dla pieszych, sprawdzać jak kierowcy wywiązują się z obowiązków wobec pieszych. Najmłodszym
dzieciom pomogą w bezpiecznym przejściu przez jezdnię.
Musimy pamiętać, 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 10letniej (nie dotyczy to strefy zamieszkania). Rodzice, którzy zawożą dzieci do szkoły swoimi pojazdami powinni pamiętać o
obowiązku przewożenia ich w fotelikach ochronnych lub specjalnych siedziskach z zapiętymi pasami. Dziecko pod szkołą
należy wysadzać z samochodu od strony chodnika lub pobocza, nie zaś od strony jezdni. Kolejnym ważnym czynnikiem
zwiększającym bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jest noszenie elementów odblaskowych.
Jak co roku funkcjonariusze będą prowadzić działania proﬁlaktyczne w placówkach oświatowych z najmłodszymi
uczestnikami ruchu. Podczas spotkań policjanci w przyjazny i przystępny sposób będą przypominać i uczyć jak bezpiecznie
poruszać się po drogach, czego unikać i na co zwracać uwagę. Policyjne działania, wzorem lat ubiegłych wspierać będzie
maskotka olsztyńskich policjantów Sierżant Żabuś.
Pamiętajmy, że dziecko naśladuje nasze zachowania, dajmy więc im dobry przykład i stosujmy się do przepisów prawa o
ruchu drogowym.
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