
„Do szkoły bezpiecznie!” 

Kiedy miasto w nocy śpi smacznie, 

nim się dzień nerwowy znów zacznie, 

wtedy zebry, światła i znaki mają naradę na temat taki: 

co by zrobić, żeby ruch w mieście  

był bezpieczny kiedyś nareszcie, 

żeby dzieciom było w drodze do szkoły miło? 

By nic złego się nie przydarzyło... 

M. Januszko 
(Źródło: www.edukator.org.pl/2003c/ 

drogowe/scenariusz.doc) 

 

 

 

 

Niedługo zacznie się rok szkolny, przy szkołach i na 

drogach do nich prowadzących pojawią się dzieci i 

młodzież, korzystających pojedynczo lub w grupach z 

różnych środków komunikacji, przejść dla pieszych a 

nawet poboczy jezdni. Droga do szkoły i ze szkoły 

jest codziennością w życiu każdego ucznia, aż do 

kolejnych wakacji. 

 

 

 



 

� Do szkoły idź drogą uczęszczaną, nie chodź 
„na skróty” przez miejsca nieznane oraz 
mało bezpieczne.   

� Przez jezdnie przechodź w miejscach 
wyznaczonych np. pasami lub oznaczonych 
sygnalizacja świetlną.  

� Nigdy nie należy przebiegać przez jezdnię, 
nawet jeśli masz zielone światło i jesteś na 
pasach.  

� Nigdy nie wolno wychodzić na jezdnię  
z za stojącego przed nami na drodze  pojazdu.   

� Jeśli jesteś zaczepiany przez nieznaną osobę powiadom  
o tym zdarzeniu rodziców lub opiekuna.  

 

 

Zróbcie wszystko, aby Wasze dzieci 

były bezpieczne! Mając na uwadze 

ich dobro, udzielcie swoim 

pociechom kilka podstawowych rad: 

 

 

 
� pokaż dziecku najbezpieczniejszą drogę, 

� wskaż niebezpieczeństwa, na jakie mogą być 

narażone, 

� zapoznaj dziecko z podstawowymi zasadami 

ruchu drogowego, 

� przestrzegaj przed nieznajomymi. 

 

Pamiętaj !!! 
Bezpieczeństwo jest najważniejsze! 
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