BEZPIECZNA
DROGA DO SZKOŁY

ROK SZKOLNY 2016 / 2017

W dniach od 1 do 9 września 2016 roku
Policja przeprowadzi działania
„Bezpieczna droga do szkoły”
• Celem tych działań będzie zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom poruszającym się
po drogach, a także korzystającym ze zorganizowanych i indywidualnych form
dowozu do szkół.
• Policjanci w szkołach będą organizowali prelekcje z dziećmi o tematyce
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, będą uczyć jak bezpiecznie poruszać się po
drodze.
• W miesiącu wrześniu i październiku szczególnym nadzorem kontrolnym objęte
zostaną autobusy dowożące dzieci do szkół.
• W rejonach szkół policjanci będą zapewniać bezpieczeństwo uczniom, uczyć jak
prawidłowo przekraczać jezdnię na wyznaczonych przejściach.

• Policjanci będą zdecydowanie reagować na wykroczenia popełniane przez
kierujących i pieszych. Nieprawidłowe zachowanie kierujących, zwłaszcza w rejonach
szkół będzie surowo karane.

Porady dla rodziców
•

Pamiętaj, iż to właśnie Ty jako rodzic jesteś dla swojego dziecka
największym autorytetem.

•

Jeżeli Twoje dziecko po raz pierwszy rozpoczyna naukę szkolną,
dobrym pomysłem będzie pokazanie mu bezpiecznej drogi do szkoły –
czyli nie koniecznie tej najkrótszej!

•

Dzieci do 7 roku życia mogą korzystać z drogi jedynie pod opieką
osoby, która ukończyła co najmniej 10 rok życia.

•

Każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem
zabudowanym musi używać elementów odblaskowych. Tylko dzięki nim
będzie widoczne dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.

•

Każde dziecko, które nie przekracza 150 cm wzrostu, musi być
przewożone w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do
przewożenia dzieci.

Pamiętaj!!!
Odprowadzając dziecko do autobusu, którym dowożone jest do szkoły,
zwróć uwagę na jego stan techniczny i przyjrzyj się kierującemu.
Co powinno Cię zaniepokoić:
• chwiejny krok, bełkotliwa mowa kierowcy,
• zapach alkoholu od kierowcy;
• skorodowane elementy karoserii autobusu;
• wycieki płynów eksploatacyjnych;
• zużyte lub uszkodzone opony;
• niesprawne oświetlenie autobusu;
• nienaturalne hałasy słyszalne podczas uruchomienia autobusu.

Jeżeli zauważysz jakiekolwiek niepokojące sygnały, które mogą
świadczyć o nieprawidłowościach mających wpływ na bezpieczną
podróż Twojego dziecka natychmiast powiadom Policję!
( telefon 997 lub 112 )

Ważne!!!
Na początku ubiegłego roku szkolnego
na małopolskich drogach doszło
do 40 wypadków drogowych,
w wyniku których
2 osoby zginęły, a 45 zostało

rannych.
W grupie wiekowej do lat 14,
w wypadkach drogowych 5 dzieci doznało
obrażeń ciała - nie było wśród nich
ofiar śmiertelnych.

VII edycja Małopolskiego Konkursu
„Odblaskowa Szkoła”

„Odblaskowa

Szkoła”

Harmonogram konkursu:
•

W czerwcu 2016 roku została przeprowadzona promocja akcji pn. „Odblaskowa Szkoła”, która realizowana
była poprzez:

•

Umieszczenie na stronach internetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskiego
Kuratorium Oświaty, Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego REGULAMINU KONKURSU
„ODBLASKOWA SZKOŁA”.

•

Do 15 września 2016 roku – przyjmowanie zgłoszeń do konkursu według karty zgłoszeniowej, która
stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

•

Wrzesień, październik 2016 roku – realizacja założeń akcji w szkołach.

•

Od 2 do 10 listopada 2016 roku – termin przesyłania do WRD KWP

•

Od 14 do 25 listopada 2016 roku – ocena podjętych przez szkołę inicjatyw.

•

I połowa grudnia 2016 roku – uroczyste zakończenie konkursu powiązane z wręczeniem nagród.

w Krakowie informacji
o przebiegu akcji według załącznika nr 2 do regulaminu (liczy się data wpływu materiałów do WRD KWP
w Krakowie). Sprawozdanie należy przesłać na adres Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej
Policji w Krakowie za pośrednictwem poczty lub na dziennik podawczy KWP w Krakowie.

Więcej informacji na temat konkursu
można uzyskać na stronach
internetowych:

www.kuratorium.krakow.pl
www.malopolska.policja.gov.pl

Bezpiecznej drogi do szkoły
życzą
małopolscy policjanci!

