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Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo,

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie
Tarnowskiej pragnie zająć się problemem bezpieczeństwa Waszych dzieci
w drodze do szkoły i domu. Chcemy podjąć takie działania, które poprawią
bezpieczeństwo naszych dzieci w ruchu drogowym.
Dzieci wzrastają dziś w społeczeństwie zmotoryzowany i w związku
z tym muszą być przygotowane na wszystkie wynikające z tego zagrożenia.
Dlatego nauka właściwego zachowania w ruchu drogowym to dla
naszych dzieci nie tylko poszerzenie wiadomości o taczającym je świecie,
ale i pomoc, która może uratować życie. Toteż właśnie szczególną uwagę
należy zwrócić na najmłodszych uczestników ruchu drogowego.
Zadaniem
dorosłych jest, przede
wszystkim,
zwiększenie
bezpieczeństwa na drodze, eliminowanie zagrożeń wypadkowych
i przygotowanie dzieci, krok po kroku, do uczestnictwa w ruchu drogowym.
Nikt nie ma wątpliwości, że dzieci naśladują dorosłych, a to
zobowiązuje Was jako rodziców, do przestrzegania przepisów ruchu
drogowego.
Musimy wspólnie uczyć dziecko od najmłodszych lat i kształtować
podstawowe nawyki bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach.
Przychodząc Państwu z pomocą załączamy materiały pomocnicze, przypominające podstawowe zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.
W ten sposób chcemy sprawdzić oddziaływanie różnych metod na proces
kształcenia dzieci.
Ponadto informujemy, że włączyliśmy i nadal będziemy włączać do naszych działań różne instytucje, które mogą mieć swój udział w poprawie
bezpieczeństwa ruchu drogowego wokół szkoły, do której uczęszczają
Wasze dzieci.
Prosimy Państwa o wszelkie uwagi wiążące się z zagadnieniem
bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym. Uwagi te mogą Państwo kierować
bezpośrednio do grona nauczycielskiego.
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