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Oficjalnie rozpoczął się rok szkolny i uczniowie 
ponownie wracają do szkoły należy pamiętać, że 
droga pokonywana do szkoły czy to autobusem, 
rowerem czy pieszo powinna być bezpieczna i 
zgodna z przepisami. 

PO WAKACJACH… 



 Kamizelki odblaskowe lub odblaski na plecaku są 
niezbędnikiem bezpiecznego dojścia ucznia ze szkoły 
do domu. Po zmroku pomagają kierowcy dostrzec  
rowerzystę czy pieszego. Jak wiemy, wielkimi krokami 
zbliża się zima, a to oznacza, że szybciej robi się 
ciemno niż to było latem. 

ODBLASKI 







  Idąc pieszo do szkoły pamiętajmy o rozglądaniu się na 

pasach przechodząc na drugą stronę jezdni. Nie wolno iść 

przez jezdnię z słuchawkami na uszach, możemy nie 

usłyszeć nadjeżdżającego auta. Pamiętajmy, że piesi 

poruszają się lewą stroną jezdni! 

CHODZENIE PIESZO DO SZKOŁY 



    Jadąc rowerem należy pamiętać o jeździe poboczem 

jezdni.  Nieodpowiedzialnym zachowaniem jest jazda 

polegająca na nietrzymaniu się kierownicy, ponieważ w 

każdej chwili możemy stracić równowagę. Pamiętajmy o 

informowaniu kierowców o tym, że chcemy przejechać na 

drugą stronę jezdni lub skręcić. należy to zrobić poprzez 

wystawienie ręki. Po zmroku pamiętajmy o korzystaniu z 

kamizelki odblaskowej. 

JAZDA ROWEREM 



  Nigdy nie można korzystać z propozycji transportu od osób 
nieznajomych. W przypadku takiej sytuacji należy odmówić i 
najlepiej szybko wracać do domu. Jeśli dom jest daleko, oddal 
się od tamtego miejsca na tyle abyś mógł zadzwonić po 
rodziców lub Policję. 

NIE KORZYSTAJ Z PRZYPADKOWYCH ŚRODKÓW  

TRANSPORTU 



Na przejściu 
dla pieszych 
zawsze trzeba 
się obejrzeć w 
lewo i prawo. 
Gdy jest 
sygnalizacja 
świetlna, 
poczekaj na 
zielone światło, 
nigdy nie 
przebiegaj! 

NA PRZEJŚCIU 



•Sprawne hamulce 

•Dobrze przykręcone części roweru (błotnik) 

•Dobrze naciągnięty łańcuch 

•Działające oświetlenie (przednie i tylne) 

Rowerzysta powinien dostosować szybkość do warunków 
atmosferycznych i własnych umiejętności. 

BEZPIECZNA JAZDA ROWEREM 

 - OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE ROWERU 



●   Idąc grupą nie wolno się przepychać, należy iść jak 
najbliżej pobocza, rozglądać się, iść lewym pasem. Gdy 
jedziemy grupą, aby czuć się bezpiecznie, poruszajmy 
się „gęsiego”, czyli jeden za drugim. 

GDY JEDZIEMY GRUPĄ 



 Pamiętajmy, że to od nas zależy czy zadbamy o 

swoje bezpieczeństwo, czy też nie. Starajmy się 

przestrzegać powyżej wymienionych zaleceń 

bezpiecznej drogi do szkoły. Nawet przez małą 

nieuwagę możemy stracić na zdrowiu, a nawet 

życiu. 

PODSUMOWANIE 



 

 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  
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