
nie dostrzegają też dzieci przechodzących przez 
jezdnię tuż przed lub tuż za autobusem. Przeciwdziałaj 
niebezpiecznym sytuacjom i  wytłumacz swojemu 
dziecku na co powinno zwracać uwagę na przystanku 
i w autobusie. 

do NajważNiejszych 
zasad Należą:
• po wyjściu, poczekaj 

   aż autobus odjedzie i dopiero wtedy 
przejdź przez jezdnię,

•  kiedy czekasz na autobus, nie zbliżaj się 
do ulicy.

PrzywożeNie dziecka 
do szkoły samochodem

W czasie porannego ruchu samochodowego przy szkole 
to właśnie rodzice stwarzają najwięcej niebezpiecznych 
dla dziecka sytuacji. 

rodzicu, 
•  korzystaj we właściwy sposób 

ze strefy kiss&ride jeśli jest 
zorganizowana przy szkole, 

•  strefa służy zatrzymaniu pojazdu na chwilę 
i bezpiecznemu „wysadzeniu” dziecka, 

• nie blokuj strefy postojem samochodu,
•  wyjdź z domu wystarczająco wcześnie, aby 

zapas czasowy 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.

BEZPIECZNA 
DROGA 
DO SZKOŁY



Wybierz 
najbezpieczniejszą  
trasę dziecka  
do szkoły 
Podczas planowania drogi do szkoły pamiętaj 
o  zasadzie: najkrótsza droga nie zawsze jest 
najlepsza. Wyznaczając trasę, weź pod uwagę przede 
wszystkim takie czynniki jak ilość przejść dla pieszych, 
rodzaj komunikacji świetlnej i  ogólne natężenie ruchu. 
Czasem lepiej wybrać dłuższą, ale za to mniej ruchliwą 
drogę. Porozmawiaj również z  dzieckiem o  kontaktach 
z nieznajomymi.  

Przećwicz z dzieckiem  
drogę do szkoły

Zanim dzieci pierwszy raz same pójdą do szkoły, pozwól 
im oswoić się z  trasą podczas wspólnych spacerów. 
Ważne, by drogę do szkoły przejść z  dzieckiem  
kilkukrotnie w godzinach porannego i popołudniowego 
ruchu. Na ulicy poruszaj się w  odpowiedzialny 
i  przemyślany sposób. Dzieci podświadomie 
naśladują zachowanie rodziców i w  ten sposób prawie 
instynktownie przyswajają sobie podstawowe zasady 
zachowania się w ruchu drogowym.

wytłumacz zasady  
ruchu drogowego

Dzięki znajomości podstawowych zasad ruchu 
drogowego twoje dziecko uniknie wielu groźnych 
sytuacji.  Nigdy nie jest za wcześnie, by zacząć uczyć się 
bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. To właśnie 
na pasach dochodzi do większości wypadków z udziałem 
pieszych. Kierowcy nie zawsze zachowują ostrożność 
i często nie zwalniają przed przejściem. 

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.

zaPlaNuj wystarczająco  
dużo czasu

Do najgroźniejszych sytuacji na drodze często dochodzi 
przez pośpiech. 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.

autobusem do szkoły
Jeśli Twoje dziecko korzysta z  autobusu 

szkolnego wytłumacz jak bezpiecznie oczekiwać na 
autobus. Uczul dziecko, że zawsze powinno zajmować 
wolne miejsca siedzące i  obowiązkowo używać 
pasów bezpieczeństwa. W  autobusach szkolnych 
z  dziećmi jeżdżą opiekunowie, którzy czuwają nad 
bezpieczeństwem przewożonej grupy dzieci. 

Na PrzystaNku 
i w autobusie  

komuNikacji miejskiej 
Dzieci nie lubią się nudzić. Kiedy rano stoją na przystanku, 
często organizują sobie różne gry i zabawy, żeby skrócić 
sobie czas oczekiwania na autobus. Zdarza się też, że 
rozsadza je energia i grając np. w piłkę lub w berka bez 
chwili zastanowienia wbiegają na drogę. W  ten sposób 
dochodzi do groźnych wypadków. Czasami kierowcy 

rodzicU!


