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Data publikacji 03.09.2018

Uczniowie szkół podstawowych i średnich wracają dziś do szkoły. Także dziś rusza policyjna
akcja "Bezpieczna droga do szkoły". Oprócz wzmożonych patroli w rejonach szkół i na pobliskich
przejściach również apele do opiekunów, nauczycieli i uczniów. Upewnijmy się, że nasi
podopieczni rozpoznają zagrożenia i wiedzą jak na nie reagować. W szkołach dzielnicowi będa
rozmawiać z młodszymi dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, ze starszymi o
przepisach i konsekwencjach prawnych.
Jak co roku, z początkiem września, rusza policyjna akcja "Bezpieczna droga do szkoły". Do pierwszego dzwonka warto
jednak przygotować się nieco wcześniej. Dlatego już od sierpnia policjanci ruchu drogowego sprawdzali okolice szkół.
Upewniali się, czy przejścia dla pieszych są prawidłowo oznakowane i czy znaki drogowe są widoczne. Jeszcze w
sierpniu mundurowi powiadomili zarządców dróg o ponad 50 takich nieprawidłowościach w naszym województwie dotyczyły one głównie nieczytelnego oznaczenia przejść dla pieszych w rejonach szkół. Policjanci byli również na wielu
wakacyjnych festynach - tam o bezpieczeństwie w trakcie zbliżającego się roku szkolnego, rozmawiali zarówno z
dziećmi jak i rodzicami.
Teraz przyszła pora na lekcje o bezpieczeństwie w szkołach. Dzielnicowi pojawią się zarówno u "pierwszaków" jak i
uczniów klas starszych. Tym młodszym będą przypominać o właściwym korzystaniu z chodników i przejść dla pieszych,
ze starszymi rozmowy dotyczyć będą przepisów i konsekwencji prawnych nieletnich.
Apelujemy także do kierowców! W pierwszych dniach września dzieci mogą być jeszcze rozkojarzone. Wakacyjne
wspomnienia i radość ze spotkania szkolnych przyjaciół sprawić może, że będą mniej ostrożne. Ważne, by kierowcy
wzmogli więc swoją czujność. Dzieci mogą wbiegać na przejścia dla pieszych czy przechodzić w miejscach
niedozwolonych. Kierujmy się więc zawsze zasadą ograniczonego zaufania.
Pamiętajmy jednak, że najważniejsza jest rola rodziców. Upewnijmy się, że nasze dzieci znają, rozpoznają i wiedzą jak
zareagować na podstawowe zagrożenia. To nie tylko te związane z właściwym poruszaniem się po drodze. Bardzo
ważne jest omówienie zagrożeń związanych z przemocą rówieśniczą czy korzystaniem z internetu - w tym portali
społecznościowych czy przeglądanych stron. Wyjaśnijmy dzieciom, jak powinien wyglądać bezpieczny kontakt z
nieznajomymi. Upewnijmy się, że wiedzą, w jaki sposób i do kogo mogą zwrócić się o pomoc.
Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” jest zatem adresowana nie tylko do uczniów, lecz także do rodziców i nauczycieli.
Na nich bowiem ciąży obowiązek opieki i edukacji. Nasi podopieczni uczą się najwięcej poprzez obserwację. Dajmy im
zatem przykład bezpiecznych zachowań na co dzień.
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