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BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY
Zbliża się koniec wakacji. Już za parę dni rozpocznie się rok szkolny.
Policjanci przypominają kilka podstawowych zasad, których dzieci
powinny przestrzegać:
1. Do szkoły idź drogą uczęszczaną. Nie przechodź "na skróty” przez miejsca
ustronne.
2. Jeśli nie ma chodnika idź poboczem z lewej strony jezdni.
3. Przez ulicę przechodź w miejscach wyznaczonych, zawsze na zielonym świetle.
4. Jeśli jesteś zaczepiany przez nieznajomego powiadom o tym niezwłocznie rodziców lub opiekunów.
5. Nie przyjmuj od nieznajomych żadnych prezentów w postaci słodyczy, zabawek, pieniędzy itp.
6. Nie ufaj osobom obcym. Nie oddalaj się z nimi od miejsca zamieszkania bądź zaprzyjaźnionej grupy osób.
7. Klucze od mieszkania noś w miejscu niewidocznym dla obcego.
8. Jeśli nieznajomy zapyta cię o drogę, pod żadnym pozorem nie wsiadaj z nim do samochodu, którym jedzie.
Policjanci inowrocławskiej komendy jak co roku będą odwiedzać wszystkie szkoły znajdujące się w naszym
mieście i powiecie, przeprowadzać z dziećmi rozmowy o właściwych formach zachowań, aby wyeliminować w
tym nowym roku szkolnym niebezpieczne sytuacje.
Rady dla rodziców:
1. Pamiętaj, aby Twoje dziecko zawsze było widoczne na drodze i nosiło odblaski.
2. Zapoznaj dziecko z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego (aby zachowało szczególną
ostrożność na pasach, podczas przechodzenia przez ulicę czy na przystanku autobusowym).
3. Korzystaj z auta w sposób bardzo odpowiedzialny. Pamiętaj, że zachowanie dziecka często bywa trudne do
przewidzenia.
4. Zwolnij. Gdy zbliżasz się do miejsca, w którym znajduje się szkoła zachowaj szczególną ostrożność.
5. Dowożąc dziecko do szkoły w wieku do 12 roku życia pamiętaj o przepisach dotyczących używania urządzeń
ochronnych. Na przednim siedzeniu dziecko do 12 lat może być przewożone wyłącznie w foteliku ochronnym.
6. Dowożąc dziecko do szkoły należy zatrzymać się w miejscu dozwolonym tak aby nie ograniczyć widoczności
dla innych kierujących i pieszych przechodzących przez jezdnię. Nigdy nie parkuj w zatoczce autobusowej.
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