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PIŁA - ABY NOWY ROK SZKOLNY 2017/2018 BYŁ BEZPIECZNY...
W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pile
rozpoczęli z uczniami klas pierwszych, na terenie miasta cykl spotkań edukacyjnych związanych z
bezpieczeństwem w ruchu drogowym. W inauguracyjnym przedsięwzięciu, które odbyło się w Szkole
Podstawowej nr 12 w Pile, udział wziął m. in. Prezydent Miasta Piły dr Piotr Głowski, Zastępca
Prezydenta Miasta Piły Beata Dudzińska, dyrektor placówki Marcin Borowicz. Pojawił się również
przyjaciel najmłodszych sierż. Pyrek.
Rozpoczął się nowy rok szkolny. Rozkojarzone jeszcze wakacjami dzieci wyruszyły do szkół. Aby najmłodsi wiedzieli, jakich
zasad należy przestrzegać, by bezpiecznie dotrzeć na zajęcia, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pile rozpoczęli cykl
spotkań z pierwszakami. Inauguracyjne spotkanie odbyło się 06 września br. w Szkole Podstawowej nr 12 w Pile, na boisku
szkolnym, gdzie zaaranżowane było miasteczko ruchu drogowego.
Podczas spotkania policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną, funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego oraz
dzielnicowy asp. sztab. Piotr Szulc omówili podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w ruchu drogowym. Podczas
zabawy i zagadek edukacyjnych pierwszaki dowiedziały się, jak prawidłowo i bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, jak
korzystać z sygnalizacji świetlnej oraz jakie są jej zasady funkcjonowania.
Prelegenci zaaranżowali scenki, które umożliwiły „maluchom” poznanie i przypomnienie przydatnych numerów alarmowych.
Dzieci miały możliwość przećwiczenia swoich umiejętności korzystania z nich. Podsumowując spotkanie, sierż. Pyrek
wszystkim pierwszakom podarował odblaski, które będą sprawiały, że uczniowie podczas nadchodzącej jesiennej aury będą
bardziej widoczne i dzięki temu bardziej bezpieczne.
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w najbliższym czasie będą pełnić służby w rejonach wszystkich placówek
oświatowych w celu zapewnienie porządku i bezpieczeństwa młodzieży szkolnej, w tym w szczególności najmłodszych
uczniów w czasie ich drogi do szkoły i powrotu do domu.
Życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom bezpiecznego roku szkolnego 2017/2018!!!
Przypominamy kilka podstawowych zasad, których należy przestrzegać, aby na drodze nie narażać siebie i innych na
niebezpieczeństwo. Przypominamy również o zasadzie ograniczonego zaufania względem obcych
●

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.

●

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.

●

Przypominamy, że każda osoba poruszająca się po zmroku poza obszarem zabudowanym jest zobowiązana do noszenia
elementów odblaskowych.

●

Rodzice zwykle nie pracują 7 dni w tygodniu. Warto więc wykorzystać wolne chwile do wspólnych spacerów. 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.Żaneta Kowalska, zdjęcia UM Piła/ RKG
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