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Znajomość zasad bezpieczeństwa to podstawa. Ważne, aby tę podstawową wiedzę zdobyć jak najwcześniej. W poniedziałek,
10 czerwca dzieci ze szkoły podstawowej w Kruszewie wzięły udział w wyjątkowej lekcji. O tym jak właściwie zachowywać
się na drodze opowiadali uczniom Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu i Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu
Drogowego.

O godzinie 12.30 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie rozpoczęła się lekcja bezpieczeństwa
zorganizowana dla ok. 50 uczniów przez Inspekcję Transportu Drogowego. Zajęcia z ITD są coraz popularniejszą w szkołach
formą edukacji, docenianą nie tylko przez uczniów, nauczycieli, czy dyrekcję placówek. Lekcję w Kruszewie poprowadzilii
Marszałek Senatu Stanisław Karczewski i Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur, którzy sporo uwagi poświęcili
bezpieczeństwu najmłodszych podczas zbliżających się wakacji.

Wakacje to szczególny czas, czas odpoczynku od nauki. Ważne, żeby był to odpoczynek bezpieczny, żeby dla każdego wakacje
skończyły się szczęśliwie - powiedział Marszałek Karczewski. – Rodzice powinni pamiętać o zapianiu pasów, o fotelikach, jeśli jest
taka potrzeba. Dzieci niech uważnie wybierają miejsca wakacyjnych zabaw, np. jeśli grają w piłkę, to nie w pobliżu drogi –
przestrzegał Stanisław Karczewski.
Inspekcja Transportu Drogowego jak co roku zadba o bezpieczeństwo najmłodszych podczas zbliżających się wakacji.
Inspektorzy będą prowadzili kontrole autokarów, którymi dzieci dojeżdżają do miejsc wakacyjnego odpoczynku. Inspektorzy
będą również kontynuować spotkania edukacyjne z najmłodszymi uczestnikami ruchu drogowego – dodał Alvin Gajadhur,
Główny Inspektor Transportu Drogowego.
Zajęcia z Inspekcją Transportu Drogowego są organizowane w taki sposób, aby uczniowie skupili swoją uwagę na zasadach
ruchu drogowego, a przy tym dobrze się bawili. Ważne informacje o bezpieczeństwie przekazują nie tylko prowadzący, ale też i
bohaterowie filmów animowanych. Są zagadki i wierszyki, a także spacer po miasteczku ruchu drogowego, który daje możliwość
zapoznania się z podstawowymi znakami drogowymi. W lekcji wziął również udział Krokodylek Tirek. Na zakończenie zajęć dzieci
otrzymały upominki w postaci zestawów edukacyjnych.

Było to już kolejne spotkanie edukacje, które wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego poprowadził Marszałek Stanisław
Karczewski. Wcześniej zajęcia odbyły się w szkołach w Przysusze, Wyśmierzycach i Kozienicach.
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