
BEZPIECZNA 
DROGA  
DO SZKOŁY

RODZICU, 
•  korzystaj we właściwy sposób 

ze strefy Kiss&Ride jeśli jest
    zorganizowana przy szkole - służy 

ona zatrzymaniu pojazdu na chwilę 
i bezpiecznemu „wysadzeniu” dziecka,  
nie blokuj strefy postojem samochodu, 

•  wyjdź z domu wystarczająco wcześnie,  
aby zapas czasu wyeliminował pośpiech,

•  nie zatrzymuj samochodu „gdziekolwiek”, 
szczególnie na drodze tuż przed 
przejściem dla pieszych,

•  jeśli zamierzasz odprowadzić dziecko 
do szkoły parkuj tylko w miejscu 
wyznaczonym.

PRZYWOŻENIE 
DZIECKA  
DO SZKOŁY  
SAMOCHODEM
W  czasie porannego ru-
chu samochodowego 
przy szkole to właśnie 
rodzice stwarzają najwię-
cej niebezpiecznych dla 
dziecka sytuacji.

i  zabawy. Uczul dziecko, by bawiło się zawsze z  dala 
od krawędzi jezdni. Naucz, że nie wolno przechodzić 
za albo przed autobusem, bo będzie niewidoczne dla 
kierowcy autobusu oraz innych pojazdów poruszających 
się po ulicy. W  autobusach szkolnych z  dziećmi jeżdżą 
opiekunowie, którzy czuwają nad bezpieczeństwem 
przewożonej grupy dzieci. Dziecko powinno zająć miejsce 
siedzące i obowiązkowo użyć pasów bezpieczeństwa.



ZAPLANUJ  
WYSTARCZAJĄCO  
DUŻO CZASU 

Pośpiech często jest przyczyną groźnych 
sytuacji na drodze. Kiedy dzieci zamiast 
spokojnie iść do szkoły, biegną przed siebie, 
nie rozglądając się na boki, ryzyko wypadku 
wzrasta wielokrotnie. Dlatego zaplanowanie 
odpowiedniego marginesu czasu jest bardzo 
ważne.

NA DOBRY POCZĄTEK  
NAUCZ SWOJĄ POCIECHĘ  
PONIŻSZYCH CZTERECH REGUŁ:

1.  Nigdy nie przechodź przez jezdnię na 
czerwonym świetle, cierpliwie czekaj,  
aż zmieni się na zielone.

2.  Przed przejściem na drugą stronę ulicy 
kilka razy spójrz w lewo, prawo i w lewo.

3.  Nie przechodź przez jezdnię między 
zaparkowanymi samochodami.

4.  Nie korzystaj z telefonu komórkowego  
w momencie przechodzenia przez pasy.

WYBIERZ NAJBEZPIECZNIEJSZĄ  
TRASĘ DZIECKA DO SZKOŁY 

Najkrótsza droga nie zawsze jest najlepsza. 
Wyznaczając trasę, weź pod uwagę liczbę przejść dla 
pieszych, obecność sygnalizacji świetlnej i  natężenie 
ruchu. Zanim dziecko pierwszy raz samo pójdzie do 
szkoły, przećwicz z  nim kilkukrotnie drogę do szkoły 
w  godzinach porannego i  popołudniowego szczytu. 
Na ulicy poruszaj się w  odpowiedzialny i  przemyślany 
sposób - dzieci naśladują zachowanie rodziców i w ten 
sposób prawie instynktownie przyswajają sobie 
podstawowe zasady zachowania się w ruchu drogowym. 

WYTŁUMACZ 
ZASADY RUCHU 
DROGOWEGO
Dzięki znajomości pod-
stawowych zasad ruchu 
drogowego twoje dziec-
ko uniknie wielu groźnych 
sytuacji. Naucz dziecko, że 
kierowcy nie zawsze za-
chowują ostrożność, rów-
nież w  rejonie przejścia dla 
pieszych i  musi zachować 
szczególną ostrożność prze-
chodząc przez jezdnię.

AUTOBUSEM DO SZKOŁY

Jeśli Twoje dziecko korzysta z  autobusu szkolnego 
wytłumacz jak bezpiecznie oczekiwać na autobus. Dzieci 
stojąc na przystanku, często organizują sobie różne gry 


