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Skończyły się wakacje, rozpoczął rok szkolny. Wraz z nim kolejna grupa dzieci dołączyła do
grona pierwszoklasistów. To właśnie do nich skierowany jest ogólnopolski program
proﬁlaktyczny. Policjanci, w całym regionie, towarzyszą najmłodszym w ich BEZPIECZNEJ drodze
do szkoły.
„Odblaski dla pierwszaków” to, coroczne działania policjantów z chwilą rozpoczęcia roku szkolnego. Policjanci pełniąc
służby w obrębie szkół w pierwszym tygodniu września wyposażają najmłodszych uczniów w elementy odblaskowe.
Większość dzieci drogę z domu do szkoły i ze szkoły do domu pokonywać będzie samodzielnie. Najmłodsi uczestnicy
ruchu mają gorsze rozeznanie w tym, co dzieje się na ulicy. Często nie potraﬁą jeszcze przewidzieć niebezpieczeństw
czyhających na nie w drodze do szkoły. Nie potraﬁą też właściwie ocenić sytuacji.
Otrzymane od policjantów odblaskowe gadżety będą jednym z czynników poprawiających bezpieczeństwo dziecka na
drodze.
ZP KWP
"Bezpieczna droga do szkoły" działania zorganizowanie w komendach miejskich i powiatowych naszego garnizonu:
KMP w Szczecinie - Pierwszy dzwonek ze szczecińską drogówką
KMP w Koszalinie - „Bezpieczna droga do szkoły” - początek ogólnopolskich działań
KPP w Drawsku Pomorskim - Bezpieczne droga do szkoły w Mielenku Drawskim
KPP w Białogardzie - Bezpieczna droga do szkoły
KPP w Goleniowie - Działania pn. "Bezpieczna droga do szkoły"
KMP w Szczecinie - Bezpieczna droga do szkoły ze szczecińską drogówką
KMP Szczecin - Ide bezpiecznie do szkoły
KPP Sławno -Bezpieczna droga do szkoły. Sławieńscy policjanci uczą bezpieczeństwa dzieci i kierowców
KPP w Drawsku Pomorskim - Bezpieczna droga do szkoły na terenie Gminy Złocieniec
KPP w Wałczu - Lekcja wychowania komunikacyjnego
KPP w Świdwinie- Nauka autochodzikiem w ramach „Bezpiecznej drogi do szkoły”
KMP KOSZALIN - Policjanci tłumaczą jak być bezpiecznym na drodze
KPP w Choszcznie -Policjant ,,Stopek" z wizytą w szkole
KPP w Drawsku Pomorskim - Bezpieczna droga do szkoły – kierowco zwolnij
KPP w Sławnie - Bezpieczna droga do szkoły – dzieci świecą przykładem
KPP w Szczecinku - Trwa akcja "Bezpieczna droga do szkoły" - policjanci rozpoczęli prelekcje w szkołach,
KPP w Wałczu - Nawet na zielonym popatrz w obie strony
KPP w Drawsku Pomorskim -Bezpieczny droga do szkoły i przedszkola

KMP w Koszalinie -Spotkanie policjantów z pierwszoklasistami w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”
KMP w Koszalinie :Policjanci każdego dnia dbają, aby dzieci bezpiecznie dotarły do szkoły

