
 

 W bieżącym roku szkolnym Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej w Płocku kontynuował 

współpracę z naszą Szkołą, realizując, wśród uczniów klas młodszych, zajęcia edukacji społecznej 

z zakresu bezpieczeństwa pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły ze Strażą Miejską”. Głównym 

założeniem tego projektu było uświadomienie dzieciom z jakimi zagrożeniami mogą mieć do 

czynienia w drodze do i ze szkoły, w czasie zabaw z rówieśnikami na podwórku, podczas 

nieobecności rodziców w domu.  

 Bezpieczeństwo na drogach ustawicznie się poprawia, jednak, jeśli chodzi 

o wypadki z udziałem dzieci, statystyki wciąż nie są zadawalające. Z jednej 

strony prowadzone są z tego zakresu liczne kampanie informacyjne, 

poprawia się infrastruktura drogowa, z drugiej, niestety, zwiększa się ilość 

pojazdów, w wyniku czego odcinki dróg, które do tej pory były 

bezpieczne tracą ten status. Dlatego ciągle musimy edukować  i 

uświadamiać najmłodszych, jak bezpiecznie zachowywać się na drogach. 

 15., 16. i 17. listopada odbyły się w naszej Szkole spotkania uczniów klas I-III 

z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Płocku. Zajęcia uatrakcyjniły filmy edukacyjne pt. 

„Pozdrowienia Lwa Honorka” oraz „Bezpieczna droga do szkoły”. Po ich 

emisji nastąpił czas na dyskusję o zagrożeniach czyhających na 

najmłodszych. Poprowadzili ją funkcjonariusze Straży Miejskiej w Płocku- p. 

Agnieszka Andrzejewska i p. Bartosz Wielkopolski. Dzieci wyniosły z niej 

wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz prawidłowego 

korzystania ze środków transportu publicznego. Strażnicy rozmawiali 

również z naszymi wychowankami na temat zagrożeń wynikających z 

kontaktu z osobami nieznajomymi. Przeprowadzili także praktyczne 

ćwiczenia obrony przed atakiem psa.  



 Jednym z głównych celów spotkania było również uświadomienie najmłodszym 

uczestnikom ruchu drogowego, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych po zmroku, 

zwłaszcza jesienią i zimą.   

Wszyscy uczniowie biorący udział w zajęciach otrzymali specjalny zestaw tematycznych 

kolorowanek oraz elementy 

odblaskowe ufundowane przez 

Radę Mieszkańców Osiedla 

„Zielony Jar”. Ponadto 

pierwszoklasiści zostali obdarowani 

workami na obuwie, posiadającymi 

odblaski. 

 

 

 

Na koniec wizyty 

funkcjonariusze Straży Miejskiej, w 

nagrodę za aktywny i kreatywny 

udział w spotkaniu, częstowali 

uczestników słodyczami. 
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