Co roku polskie drogi stają się sceną, na której rozgrywa się kilkadziesiąt tysięcy tragedii. Żaden
inny kataklizm – poza chorobami cywilizacyjnymi - nie pochłania tak dużo ofiar, nie przyczynia się do tak
wielu dramatów ludzkich, jak właśnie wypadki drogowe. Ilość wypadków z udziałem dzieci w wieku do 14
lat jest ogromna, ok. 3 tys. rocznie. Trzeba pamiętać o edukacji, szczególnie najmłodszych uczestników
ruchu, która jest pierwszym krokiem do poprawy bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły. I nie chodzi tu
tylko o przepisy, trzeba też uczyć przewidywania sytuacji. Należy z dzieckiem przejść kilkukrotnie trasę,
rozmawiać o zagrożeniach i wyjaśniać, jak postępować w trudnych momentach. Sytuacje na drogach
zmieniają się dynamicznie i w drodze do szkoły wiele się dzieje. Aby tę drogę bezpiecznie pokonać, dziecko
musi prawidłowo reagować. Jest to niezwykle ważne dla jego bezpieczeństwa, zdrowia, a nawet życia.
Kształtowanie u dzieci właściwych nawyków to żmudna praca, ale opłaca się ją wykonać, bo nawyki te
zostają na całe życie. Oprócz tego przestrzegajmy przepisów sami, bo najmłodsi to obserwatorzy, którzy
szybko przejmują od nas złe nawyki. Przykładem powinni świecić przede wszystkim rodzice!

Warto zwrócić uwagę na to, 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). Bardzo ważnym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo w ruchu
drogowym, jest noszenie elementów odblaskowych. Rodzice, którzy zawożą dzieci do szkoły powinni też
pamiętać o obowiązku przewożenia ich w fotelikach ochronnych lub specjalnych siedziskach. Dziecko pod
szkołą należy wysadzać z samochodu od strony chodnika lub pobocza, nie zaś od strony jezdni. Dziecko to
szczególny uczestnik ruchu drogowego, zwłaszcza w przedziale wiekowym 7-14 lat. Jest to okres, gdy dzieci są
ruchliwe, czasem roztargnione i lekkomyślnie, działają pod wpływem emocji. Jednocześnie są już na tyle duże, że
samodzielnie korzystają z dróg. Bardzo często błędy popełniane przez najmłodszych wynikają z etapu ich rozwoju.

Pamiętaj, że dzieci (zwłaszcza te młodsze):
 mają dobry słuch, lecz nie potrafią określić źródła dźwięku (skąd nadjeżdża samochód?)
 nie są w stanie podzielić swojej uwagi, koncentrują się tylko na jednej sprawie, rozmowie albo





zabawie
mają ograniczone pole widzenia, potrzebują 3-4 sekund, aby odróżnić pojazd stojący od jadącego
powoli
traktują przejście dla pieszych jako bezpieczny azyl (wchodzą na nie bez zastanowienia)
nie rozumieją zagrożeń występujących w ruchu drogowym
mimo, że znają niektóre zasady ruchu, nie stosują ich na drodze

Wśród ofiar wypadków w wieku szkolnym dominują piesi i pasażerowie samochodów osobowych, ale
znaczną grupę poszkodowanych stanowią również rowerzyści. Najczęstszą przyczyną wypadków z udziałem
dzieci jako pieszych jest nagłe wtargnięcie na jezdnię, wychodzenie spoza pojazdu i przebieganie przez
jezdnię w niedozwolonym miejscu.
Pieszych zaliczamy do grupy tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego, podobnie jak
rowerzystów i motorowerzystów. Nie są oni osłonięci karoserią samochodu, nie chronią ich pasy
bezpieczeństwa ani inne urządzenia. Stąd też potrącenia pieszych są bardzo drastyczne w skutkach.
Gdy dziecko wychodzi samo z domu, rodzice zawsze powinni wiedzieć: gdzie idzie (jedzie) i jaką
wybierze drogę, czy idąc do szkoły i z powrotem zamierza zejść ze swojej stałej trasy, jakie niebezpieczne
miejsca napotyka na swojej drodze? Jeśli znają odpowiedzi na te pytania, mogą odpowiednio zareagować i
udzielić dziecku wskazówek, jak bezpiecznie dotrzeć do miejsca przeznaczenia.

Nie spiesz się! Lepiej stracić minutę w życiu niż życie w minutę!
!!!!!!!!!!!!!!
Dziecko jest wspaniałym obserwatorem i szybko uczy się zachowań od dorosłych – zawsze bądź dla
niego przykładem.
Zachęcaj dziecko do rozmowy o tym, jakie sytuacje w ruchu drogowym są bezpieczne, a jakie są
niebezpieczne.
Od najmłodszych lat ucz dziecko podstawowych zasad i reguł obowiązujących na drodze.
Omów z dzieckiem trasę do szkoły, powiedz, na co ma zwrócić uwagę i czego nie robić.
Naucz je nosić elementy odblaskowe i wytłumacz, dlaczego to jest takie ważne.
Wytłumacz żeby nie naśladowało niebezpiecznych zachowań rówieśników.

Jeśli odwozisz dziecko do szkoły samochodem, pamiętaj! Dziecko, które nie ma ukończonych 12 lat
i nie przekracza 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do
przewożenia dzieci.
Na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego zabronione jest przewożenie dziecka w wieku do 12
lat poza specjalnym fotelikiem ochronnym, nawet jeśli ma więcej niż 150 cm wzrostu.

PIESZY NA CHODNIKU
Najbezpieczniejszym miejscem dla ruchu pieszych jest chodnik, ma on konkretne przeznaczenie i
ze względu na to, korzystanie z niego przez innych uczestników ruchu drogowego /kierowców,
rowerzystów/ jest ograniczone. Mimo to na chodniku również może się zdarzyć potrącenie pieszego, tak
więc nawet na tej części drogi dziecko musi uważać i uwzględniać pewne sytuacje.
Co rodzice powinni przekazać
Oto kilka podstawowych rad:
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Gdy wzdłuż drogi biegnie chodnik i pobocze, zawsze wybieramy chodnik!
Grupa dzieci idąca chodnikiem powinna zachowywać się spokojnie, nie wchodzić na jezdnię, nie
popychać się, nie utrudniać ruchu innym pieszym.
Uważać na pojazdy przejeżdżające w poprzek chodnika - wyjeżdżające z posesji - samochody
osobowe, rowery, ciągniki rolnicze, Kierowca ma wówczas obowiązek ustąpić pierwszeństwo
pieszemu, zawsze jednak dziecko powinno być ostrożne i obserwować jego poczynania, by mieć
pewność, że to zrobi.
Niektórzy uczą dzieci, że chodnikiem należy poruszać się jego prawą stroną, nie ma przepisów, które
by to nakazywały. Najważniejsze, aby dziecko zawsze szło chodnikiem z dala od krawędzi jezdni.
Jeśli na chodniku parkują samochody, dziecko musi uważać, gdy kierowca manewruje pojazdem
(np. cofa), by nie zostać potrąconym.
Pieszemu nie wolno przeskakiwać przez urządzenia zabezpieczające chodnik - barierki, łańcuchy.

PIESZY NA POBOCZU
Nie zawsze wzdłuż drogi do szkoły jest chodnik, wtedy dziecko musi poruszać się poboczem. Nie
jest to miejsce równie bezpieczne jak chodnik, albowiem zgodnie z przepisami mogą nim jeździć np.
rowery
i motorowery, pobocze jest też przeznaczone do pędzenia zwierząt i jazdy wierzchem. Niestety, również
kierowcy samochodów korzystają niekiedy z pobocza, zwłaszcza jeśli jest to pobocze gładkie, np. cześć
jezdni asfaltowej oddzielona linią krawędziową ciągłą lub przerywaną. Przepisy prawa o ruchu drogowym
jasno stwierdzają, że na poboczu pieszy ma pierwszeństwo przed rowerzystami i motorowerzystami,

również włączający się do ruchu kierowcy pojazdów muszą ustępować miejsca pieszym. Istnieje jednak
niebezpieczeństwo, że któryś z tych uczestników ruchu będzie chciał zastosować prawo silniejszego i to
pieszy będzie musiał zejść z drogi. Tak więc pobocze jest miejscem, na którym dziecko powinno zachować
szczególną ostrożność i oceniać zmieniającą się sytuację.
Co rodzice powinni przekazać
Oto kilka podstawowych rad:
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Jeśli wzdłuż drogi nie ma chodnika, należy poruszać się poboczem.
Pobocze często ma dużo gorszą nawierzchnię niż jezdnia, np. rośnie na nim trawa, albo jest
wysypane żwirem, ale mimo to pieszy jest tam znacznie bezpieczniejszy niż na jezdni. Liczy się
bezpieczeństwo dziecka nie wygoda.
Chodzimy poboczem wzdłuż lewej strony jezdni, tak aby obserwować nadjeżdżające samochody.
Na poboczu poruszamy się możliwie jak najdalej od krawędzi jezdni.
Gdy nadjeżdżający samochód jest niebezpiecznie blisko pobocza, pieszy dla własnego
bezpieczeństwa, powinien przesunąć się jeszcze dalej od krawędzi jezdni
Dziecko, które pokonuje drogę do szkoły idąc poboczem, dla własnego bezpieczeństwa powinno
nosić kamizelkę odblaskową lub inne elementy odblaskowe.
Naucz dziecko, aby nigdy nie wchodziło na jezdnię zza przeszkody, np. zza żywopłotu,
zaparkowanego samochodu, autobusu czekającego na przystanku.
W czasie deszczowej pogody należy przestrzec dziecko, aby kontrolowało sytuację na drodze, a nie
skupiało się na osłanianiu parasolką, spoza której nie widzi nadjeżdżających samochodów.
Chodzenia poboczem „gęsiego” jest to bezpieczniejsze.

PIESZY NA JEZDNI
Chodzenie po jezdni jest zawsze ostatecznością. To najmniej bezpieczne miejsce dla pieszego, bo
jezdnia jest przede wszystkim dla pojazdów. Przepisy mówią, że pieszy może tylko wtedy korzystać z jezdni,
jeśli nie ma chodnika, ani pobocza. Powinien wtedy poruszać się jak najbliżej jej krawędzi i ustępować
miejsca nadjeżdżającym pojazdom. Ustąpienie pierwszeństwa pojazdom oznacza zejście z jezdni
i ewentualne zatrzymanie się. Kierowcy, jeśli dobrze widzą pieszego, starają się ominąć go z bezpiecznej
odległości i nikt nie wymaga od pieszego, żeby na widok samochodu natychmiast schodził z jezdni. Są
jednak sytuacje wyjątkowe, np. gdy na wąskiej jezdni wymijają się ciężarowe samochody i kierowca nie
ma miejsca, aby zachować bezpieczną odległość od pieszego. Podobnych sytuacji może być więcej (roboty
drogowe, wąskie wiadukty, zaparkowane pojazdy na jezdni). Wtedy trzeba ustąpić miejsca pojazdowi.
W zderzeniu z pojazdem pieszy nie ma szans! Zawsze to on jest bardziej poszkodowany.
Co rodzice powinni przekazać dziecku, które idzie do szkoły jezdnią?
Oto kilka podstawowych rad:
Pieszy na jezdni, jest obowiązany poruszać się lewą stroną drogi i trzymać się blisko krawędzi
jezdni.
 Idąc jezdnią należy obserwować nadjeżdżające samochody, w razie gdy pojazd nie zmienia toru
jazdy, aby ominąć pieszego, należy z jezdni zejść.










Przepisy zezwalają, aby na drodze o małym ruchu, przy dobrej widoczności, dwóch pieszych szło
obok siebie, jednak dzieci należy uczyć, aby dla własnego bezpieczeństwa chodziły jezdnią
„gęsiego”.
Pieszy powinien szczególnie uważać na zakrętach dróg i wzniesieniach, gdyż w tych miejscach jest
niewidoczny i kierowcy mogą go zauważyć w ostatniej chwili.
W razie braku chodnika lub pobocza, pieszy może korzystać z drogi dla rowerów - na tej drodze
ustępuje pierwszeństwa rowerzystom.
Na jezdni dziecko powinno być szczególnie dobrze widoczne, a więc rodzice muszą zadbać, aby
nosiło elementy odblaskowe.
Bezpieczniej jest dla dziecka, jeśli do szkoły chodzi dłuższą, ale spokojną drogą niż trasą krótszą
i ruchliwą, albo jezdnią.
Dzieciom, które muszą iść jezdnią aby dotrzeć do szkoły, należy często przypominać zasady
bezpieczeństwa. W podświadomości zakodują sobie pewne zachowania, które później staną się
odruchowe.

PRZECHODZENIE PRZEZ JEZDNIĘ
To, co dla dorosłego jest odruchowym zachowaniem, dla dziecka, zwłaszcza młodszego jest
skomplikowaną czynnością. Tak właśnie jest z przechodzeniem przez jezdnię. Zadanie to wymaga oceny
sytuacji, podjęcia decyzji i wprowadzenia jej w życie w odpowiednim momencie. Niezależnie od tego, gdzie
dziecko przechodzi przez jezdnię, musi upewnić się, że kierowca nadjeżdżającego samochodu widzi je
i zwalnia. Jeśli tak, sprawdza raz jeszcze, czy nic nie nadjeżdża i zdecydowanym, szybkim krokiem
pokonuje jezdnię. Niewątpliwie najbezpieczniej przejdzie przez jezdnię na wyznaczonym przejściu, przez
tzw. „pasy” z sygnalizacja świetlną. To nie znaczy jednak, że jest to miejsce w 100% bezpieczne - na
pasach także zdarzają się potrącenia. Pieszy przechodząc przez jezdnie ZAWSZE powinien zachować
szczególną ostrożność!
Co rodzice powinni przekazać dziecku na temat przechodzenia przez jezdnię:
 Nie przechodź „z marszu” zwolnij, a gdy widzisz samochód - zatrzymaj się!
 Zanim postawisz krok na jezdni ZAWSZE niezależnie od tego, gdzie przechodzisz /także na
światłach/ spójrz w lewo, potem w prawo i znów w lewo. Nic nie jedzie – przechodzisz.
 Jeśli idziesz z rówieśnikami, przerwij rozmowę i skup się, zanim wejdziesz na jezdnię. Oceń
sytuację, sprawdź dobrze, czy nic nie jedzie - dopiero wtedy przechodź.
 Szybko przechodź przez jezdnię - ale nie przebiegaj.
 Nie wchodź nagle na jezdnię spoza przeszkody - żywopłotu, zaparkowanego pojazdu, autobusu,
który zatrzymał się na przystanku, barierek oddzielających jezdnię itp.
 Jeśli nie ma przejścia dla pieszych, przechodź tam gdzie jest dobra widoczność dla ciebie i dla
kierowcy
 Szczególnie uważaj w czasie złej widoczności: deszczu, mgły oraz o zmroku, kierowca wtedy
także ma ograniczoną widoczność i później niż w dzień zauważa pieszego.
 Jeśli przechodzisz przez jezdnię dwupasmową, zawsze upewnij się, czy przepuszczą cię
samochody jadące po obydwu pasach.
 W stosunku do kierowców stosuj zasadę ograniczonego zaufania.

Ważne przepisy Prawa o ruchu drogowym
związane z przekraczaniem jezdni:
1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną
ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy,
znajdujący się na tym przejściu, ma pierwszeństwo przed pojazdem.
2. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od
przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej
niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym
skrzyżowaniu.
3. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ust. 2, jest
dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub
utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do
przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.
4. Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest
obowiązany korzystać z niego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
5. Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po
torowisku wyodrębnionym z jezdni, pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest
obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych.
6. Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej łączy się z przejściem
dla pieszych, przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone tylko po tym przejściu.
7. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej
jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla
pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą
innych urządzeń na jezdni.

PIESZY NA ŚCIEŻCE ROWEROWEJ
Droga dla rowerów, potocznie zwana „ścieżką rowerową”, jest to droga lub jej część przeznaczona
do ruchu rowerów jednośladowych. Zawsze oznaczona jest odpowiednimi znakami poziomymi i
pionowymi. W Polsce zarówno kierowcy samochodów, jak i piesi, dosyć swobodnie traktują przeznaczenie
tej drogi. Kierowcy potrafią tak zaparkować samochód, że blokują ruch rowerów, a piesi, mimo że mają
do dyspozycji chodnik, chodzą całą szerokością „ścieżki rowerowej” i są bardzo niezadowoleni, gdy
rowerzysta zwraca im uwagę. Oczywiście, jest to zachowanie nieprawidłowe. Samochody nigdy nie
powinny parkować na drodze dla rowerów, a piesi mogą korzystać z niej tylko w szczególnych
okolicznościach czyli w razie braku chodnika lub pobocza, albo niemożności korzystania z nich (np. z
powodu robót drogowych). Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest
obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

Co rodzice powinni przekazać dziecku na temat poruszania się pieszo po ścieżce rowerowej?
Oto kilka podstawowych rad:
 Rower, zwłaszcza rozpędzony, potrafi zrobić człowiekowi krzywdę i dlatego należy chodzić po
ścieżce rowerowej tylko wtedy, gdy nie można poruszać się chodnikiem lub poboczem.
 Nigdy nie należy utrudniać rowerzystom poruszania się po ”ścieżce rowerowej”. Rowerzysta to też
niechroniony uczestnik ruchu drogowego. Jeśli z powodu błędu pieszego straci równowagę i
wywróci się, może zostać poważnie ranny.
 Jeśli korzystamy ze „ścieżki rowerowej” jako piesi, dla własnego bezpieczeństwa najlepiej stosujmy
zasady takie jak na jezdni, czyli poruszajmy się lewą stroną, aby obserwować nadjeżdżających
rowerzystów.
 Niekiedy wzdłuż przejścia dla pieszych znajduje się przejazd dla rowerów. Pamiętajmy, że
rowerzysta, który pokonuje jezdnię po przejeździe dla rowerzystów, nie musi zsiadać z roweru, a
więc nie wchodźmy mu w drogę.

JAK BEZPIECZNIE PRZEWOZIĆ DZIECI W
SAMOCHODZIE?
To bardzo ważne aby zastanowić się, jak przewozić dziecko samochodem lub innym pojazdem, jest
to decyzja bardzo istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa dziecka, bowiem 45% wszystkich wypadków
drogowych z udziałem najmłodszych to zdarzenia, w których dzieci są poszkodowane jako pasażerowie.
Nie ma znaczenia, czy dziecko podróżuje na krótkich, czy na dłuższych trasach. Zawsze powinno być
przewożone tak, jak wymagają tego przepisy prawa. Istotne jest, aby miało zapięte pasy bezpieczeństwa,
młodsze dzieci przewozi się w fotelikach ochronnych, dzieci w wieku szkolnym z reguły już tych urządzeń
nie potrzebują. Dla dzieci, które nie mają jeszcze 150 cm wzrostu i nie osiągnęły wieku 12 lat, a już nie
mieszczą się w fotelikach, stosuje się tzw. siedziska, dzięki którym dziecko siedzi wyżej i można mu
prawidłowo zapiąć pasy. Oczywiście, podczas jazdy samochodem wszystkie osoby powinny mieć zapięte
pasy, zarówno dorośli, jak i dzieci. W chwili uderzenia w przeszkodę niezapięta osoba „obija” się
o pozostałych pasażerów i swoją masą ciała, zwielokrotnioną z racji przyspieszenia, może spowodować
u siebie i innych dotkliwe i nieodwracalne urazy. Bardzo niebezpiecznym zachowaniem jest też trzymanie
podczas jazdy młodszych dzieci na kolanach. W razie uderzenia pełnią one rolę „poduszki powietrznej”,
ochraniają swoim ciałem osobę, która trzyma je na kolanach, a same doznają bardzo poważnych urazów.
Co rodzice powinni wiedzieć na temat przewożenia dzieci samochodem:
Zawsze przewoź dziecko – w zależności od jego wieku i wzrostu - w pasach bezpieczeństwa,
w foteliku ochronnym lub na „siedzisku”!
Na przednim siedzeniu samochodu dziecko poniżej 12 roku życia może być przewożone tylko
w foteliku ochronnym!
Dziecko powinno wysiadać z samochodu od strony chodnika lub pobocza, nigdy od strony jezdni!

Naucz swoje dziecko, aby wysiadając z samochodu upewniało się, czy otwarcie drzwi pojazdu nie
spowoduje niebezpieczeństwa!
Gdy masz dziecko w samochodzie, zawsze jedź z bezpieczną prędkością!
Nie wykonuj ryzykownych manewrów np. wyprzedzania, gwałtownego hamowania itp., które
zwiększają ryzyko wypadku!
Wytłumacz dziecku, aby w czasie jazdy nie rozpraszało uwagi osoby kierującej pojazdem!
Jeśli chęć podwiezienia Twojego dziecka deklaruje osoba spoza najbliższej rodziny upewnij się,
że jest ona godna zaufania i będzie przewozić dziecko respektując przepisy prawa!

ELEMENTY ODBLASKOWE

Piesi mylą dwa pojęcia – widzieć i być widocznym. Sądzą, że jeżeli widzą nadjeżdżający z przeciwka
samochód lub jego światła, to i kierujący pojazdem ich widzi. To błąd! W sytuacji gdy pieszy zlewa się
z otoczeniem kierowcy trudno jest go dostrzec, najsłabiej jest widoczny w ciemnościach, gdy porusza się
po nieoświetlonej drodze, na dodatek w ciemnym ubraniu i bez elementów odblaskowych. Kierowcy słabo
widzą pieszych także w dzień przy zmniejszonej przejrzystości powietrza podczas opadów deszczu, śniegu,
gdy jest mgła i w czasie gdy robi się „szarówka”. Po ciemku, na nieoświetlonej drodze, kierowcy
samochodów widzą przede wszystkim silne światła pojazdów jadących z przeciwka i białe linie
wymalowane na jezdni. Tonące w mroku sylwetki pieszych i rowerzystów dostrzegają w ostatniej chwili,
zazwyczaj
z odległości 20-30 metrów. Jeśli jednak pieszy wyposażony jest w element odblaskowy, kierowca spostrzeże
go już z odległości 130-150 metrów, co może uratować pieszemu życie. Minimalna droga zatrzymania,
przy prędkości 50 km/h, wynosi ok. 30 metrów, przy prędkości 100 km/h ok. 80 metrów. Przy prędkości 50
km/h przejeżdża w ciągu 1 sekundy aż 14 metrów!!! Do tego należy dodać czas reakcji kierowcy, czyli
cenne sekundy, które mijają, zanim naciśnie na hamulec. Dopóki to nie nastąpi, ciągle jedzie… Gdy
jezdnia jest mokra, droga hamowania się wydłuża. Pamiętajmy, że jesienią i zimą widoczność bardzo się
pogarsza!
Na temat elementów odblaskowych rodzice powinni przekazać dziecku kilka podstawowych informacji:
Zawsze należy nosić elementy odblaskowe na wierzchniej odzieży!
Elementy odblaskowe są tak dobrze widoczne, ponieważ odbijają światła. Tak więc prawidłowo
noszone odblaski powinny być umieszczone w takim miejscu, aby znalazły się w polu działania
świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków z tylu i
z przodu.
 Dziecko powinno nosić elementy odblaskowe niezależnie od tego, którą częścią drogi się porusza;
chodnikiem, poboczem czy jezdnią.



Niech droga do szkoły będzie bezpieczna przez cały rok!

