
 ZAŁĄCZNIK nr 5 

 

      KODEKS BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 

 

1. Bezpieczeństwo podczas drogi do szkoły: 

 

 należy wybrać najkrótszą i najbezpieczniejszą trasę (dobrze oświetloną, z przejściem 

dla pieszych), 

 dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką rodzica / opiekuna, 

 należy zadbać o widoczność dziecka (opaska lub znaczek odblaskowy na ubraniu i 

plecaku, kamizelka odblaskowa), 

 

2. Dziecko użytkownikiem drogi – ruch pieszych: 

 

 zawsze korzystaj z chodnika lub drogi dla pieszych /w razie ich braku  - z pobocza/, 

 po poboczu lub jezdni zawsze idź lewą stroną drogi, 

 gdy jezdnią idzie grupa dzieci – idą jedno za drugim, 

 przejście przez jezdnię: 

 należy przechodzić tylko w miejscach oznaczonych pasami (zebra) lub tam, gdzie jest 

sygnalizacja świetlna, 

 zanim przejdziesz – zatrzymaj się na brzegu chodnika, 

 zawsze spójrz na drogę – upewnij się, czy możesz bezpiecznie przejść na drugą stronę 

jezdni (spójrz w lewo, potem w prawo i znowu w lewo), 

 gdy droga jest wolna – przejdź przez jezdnię zdecydowanym krokiem, zachowując 

ostrożność; możesz unieść rękę, aby być bardziej widocznym, 

 gdy chcesz przejść w nieoznakowanym światłami lub zebrą miejscu – poproś o pomoc 

starszego przechodnia, 

 nigdy gwałtownie nie wbiegaj na jezdnię, 

 nie spychaj nikogo na jezdnię, 

 idź lewą stroną drogi, żeby widzieć nadjeżdżające samochody, 

 posiadaj  o elementy odblaskowe na ubraniu i plecaku, 

 gdy wysiądziesz z autobusu lub samochodu – nie przechodź bezpośrednio przed lub za 

pojazdem. 

 

2. Korzystanie z roweru, samochodu: 

a) z roweru: 

 obowiązkowe wyposażenie: 

 - z przodu światło białe lub żółte, 

 - z tyłu światło odblaskowe koloru czerwonego, 

 - przynajmniej  jeden sprawny hamulec, 

 - dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy, 

 rowerzysta powinie mieć kamizelkę odblaskową i kask na głowie, 

b) z samochodu: 

 obowiązkowe wyposażenie: 

 - pasy bezpieczeństwa, 

 - fotelik ochronny dla dziecka do ukończenia  12 lat, nieprzekraczającego 150 cm wzrostu, 

 dziecko do  ukończenia12 lat przewozimy na tylnym siedzeniu samochodu. 

 

 

 

                                                      Kodeks opracowała 


