Zapraszamy publiczne szkoły podstawowe do programu
„Bezpieczna Jazda.
Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy”
Od 20 października 2010 r. wszystkie publiczne szkoły podstawowe w kraju
mogą wziąć udział w programie „Bezpieczna Jazda” – społeczno-edukacyjnej
akcji przygotowującej uczniów do egzaminu na kartę rowerową. Zapraszamy!
Na stronie www.bezpiecznajazda.com.pl został uruchomiony formularz rejestracyjny,
za pomocą którego zainteresowane szkoły mogą zarejestrować się w programie. Formularz
będzie aktywny do 5 listopada 2010 r., a wypełniający go nauczyciele są proszeni o
podanie danych teleadresowych szkoły, wskazanie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie
programu oraz liczby dzieci, które będą brały w nim udział. Wszystkie placówki mogą
zgłosić chęć udziału w programie, jednak tylko te najszybsze zagwarantują sobie w nim
miejsce. W tegorocznej edycji programu przygotujemy do egzaminu na kartę rowerową
kolejne 20 tys. czwartoklasistów, którzy zostaną zgłoszeni do programu przez swoje
szkoły.
Każda szkoła, która wyrazi chęć uczestnictwa w programie i zostanie do niego
zakwalifikowana, otrzyma bezpłatny komplet materiałów dydaktycznych. Są to
przygotowane przez specjalistów i dopuszczone do użytku szkolnego (DKOS-5002-27/07)
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej materiały metodyczne dla nauczycieli oraz zeszyty
z ćwiczeniami dla każdego ucznia zgłoszonego do udziału w programie. Zgodność z
aktualnymi przepisami ruchu drogowego gwarantuje konsultacja merytoryczna ekspertów
Komendy Głównej Policji. Na podstawie programu nauczania zawartego z materiałach
nauczyciele odpowiedzialni za wychowanie komunikacyjne prowadzą zajęcia, które wiosną
kończy teoretyczny i praktyczny egzamin na kartę rowerową. Każdy uczeń, który zaliczy
sprawdzian, wraz z kartą rowerową otrzyma odblaskowy pakiet bezpieczeństwa rowerzysty
– kamizelkę i dwie opaski samozaciskowe.
Programowi towarzyszył będzie konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Polega on na
przygotowaniu i przeprowadzeniu w wyznaczonym terminie dowolnej inicjatywy mającej
podnieść bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zarówno w pobliżu szkoły jak i w lokalnej
społeczności. Jego celem jest edukacja najmłodszych pod kątem zasad odpowiedzialnego
uczestnictwa w ruchu drogowym, identyfikowania wynikających z niego zagrożeń oraz
zespołowego rozwiązywania problemów.
Pięć szkół, które stworzą najciekawsze projekty, otrzyma cenne nagrody – mobilne
miasteczka ruchu drogowego składające się z rowerowego toru przeszkód i zestawu miniznaków drogowych z sygnalizacją świetlną. Każde miasteczko będzie wyposażone w dwa
rowery. Dodatkowo dla nauczycieli pilotujących zwycięskie działania przewidziane są
premie finansowe, a dla uczniów drobne upominki rowerowe. Najlepsze projekty zostaną
wyłonione przez jury, w którego skład wejdą przedstawiciele m.in. Krajowej Rady

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Biura Prewencji Ruchu Drogowego Komendy Głównej
Policji, autorzy materiałów dydaktycznych oraz organizatorzy.
Dodatkową atrakcją tegorocznej edycji programu będą liczne mniejsze konkursy dla szkół i
nauczycieli. Aktywność w różnych dziedzinach związanych z bezpieczeństwem dzieci
premiowana będzie m.in. praktycznymi pomocami naukowymi przydatnymi przy
prowadzeniu zajęć.
Wszystkie koszty związane z organizacją programu, sfinansowaniem pakietów dla uczniów
oraz nagród dla szkół i nauczycieli pokrywa organizator - firma McDonald’s Polska.
Partnerem merytorycznym programu jest Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego. Realizowany jest on także z poparciem Biura Prewencji Ruchu Drogowego
Komendy Głównej Policji.

