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Mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego z Zespołu
Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, policjanci odwiedzili
najmłodszych uczniów z klas I i II. Podczas pogadanki przypomnieli dzieciom o podstawowych
zasadach bezpieczeństwa oraz prawidłowym poruszaniu się po drogach. Funkcjonariusze
podkreślali jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych i jak duży wpływ mają one na
naszą widoczność na drodze. Pod okiem policjantów i pod opieką nauczycieli dzieci sprawdziły
zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce, bezpiecznie przechodząc przez przejście dla
pieszych.

Jak co roku, na początku września policjanci spotykają się z najmłodszymi uczestnikami ruchu
drogowego w ramach prowadzonej przez policję ogólnopolskiej akcji „Bezpieczna droga do
szkoły”, aby opowiedzieć dzieciom o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo w drodze do szkoły czy
przedszkola.
Funkcjonariuszka Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach
asp. Katarzyna Herma oraz asp. Adam Targosz z Komisariatu Policji w Kalwarii
Zebrzydowskiej, podczas spotkania z najmłodszymi uczestnikami ruchu, przypomnieli o
właściwym zachowaniu się w obrębie przejść dla pieszych prawidłowym poruszaniu się po
drogach oraz przestrzegli przed niebezpieczeństwami na drodze.
W trakcie prelekcji uczyli dzieci jak należy się zachowywać i o czym muszą pamiętać, aby droga
do szkoły była bezpieczna. Odgrywali scenki jak prawidłowo i bezpiecznie przejść przez jezdnię
w przypadku braku sygnalizacji świetlnej. Funkcjonariusze podkreślali również jak ważne jest
noszenie elementów odblaskowych i jak duży wpływ mają one na naszą widoczność na drodze.
Uczyli o kontaktach z osobami nieznajomymi oraz bezpieczeństwie w miejscu zamieszkania.
Odpowiadali także na nurtujące dzieci pytania. Na zakończenie spotkania policjanci wręczali
dzieciom elementy odblaskowe podarowane przez IPA Kalwaria Zebrzydowska.
Policjanci przypominają 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 (nie
dotyczy to strefy zamieszkania i drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych). Rodzice, którzy
zawożą dzieci do szkoły powinni też pamiętać o obowiązku przewożenia najmłodszych w
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fotelikach ochronnych lub specjalnych siedziskach. Dziecko pod szkołą należy wysadzać z
samochodu od strony chodnika lub pobocza, nie zaś od strony jezdni.
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