
Miasteczko ruchu drogowego stanie przy naszej szkole 
 

Miasteczko ruchu drogowego będzie funkcjonowało przy Szkole Podstawowej  
w Nowinach. Powstaje ono w ramach projektu profilaktyczno-edukacyjnego „Raz, dwa, 
trzy – bądź bezpieczny i Ty” przy wsparciu Prezesa Wodociągów Kieleckich, Henryka 
Milcarza. 

 

Opiekunowie Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa oraz członek Szkolnej Rady Bezpieczeństwa – 
zastępca wójta Łukasz Barwinek w ramach realizacji działań związanych z projektem profilaktyczno – 

edukacyjnym „Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i Ty”, postanowili wyposażyć szkołę w miasteczko ruchu 

drogowego. W związku z powyższym zwrócili się z prośbą do prezesa Wodociągów Kieleckich pana 
Henryka Milcarza o ufundowanie elementów do wyżej wymienionego miasteczka. Prezes przychylnie 

odniósł się do prośby organizatorów. 
Celem miasteczka ruchu drogowego jest wprowadzenie dzieci w podstawy bezpiecznego 

zachowania się w ruchu drogowym, nabycie nawyków niezbędnych do bezpiecznego poruszania się po 

drogach, zapewnienie możliwości należytego szkolenia oraz przeprowadzenia egzaminów na kartę 
rowerową. 

 Jego powstanie jest wynikiem potrzeb, jakie wynikają z realizacji zagadnień związanych  
z bezpieczeństwem ruchu drogowego zawartych w planach wychowawczych, wychowania 

komunikacyjnego oraz podczas zdobywania karty rowerowej. Z przeprowadzonych obserwacji wynika, 
że uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach praktycznych, a nabywane umiejętności są trwałe  

i z powodzeniem podnoszą bezpieczeństwo dzieci na drodze. Tego typu lekcje w znaczący sposób 

wpływają na atrakcyjność i efektywność nauczania zasad ruchu drogowego, stwarzają możliwość 
zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. Powstałe wokół szkoły miasteczko ruchu drogowego 

wzbogaci bazę dydaktyczną szkoły, a także stworzy miejsce do sprawdzenia umiejętności na kartę 
rowerową. 

 Opiekunowie SKB oraz członek Szkolnej Rady Bezpieczeństwa – zastępca wójta Łukasz Barwinek 

pragną serdecznie podziękować prezesowi Wodociągów Kieleckich Panu Henrykowi Milcarzowi za 
ufundowanie znaków drogowych oraz sygnalizatora pieszego. Elementy te znacznie ułatwiają pracę  

w trakcie prowadzonych pogadanek z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również egzaminu 
na kartę rowerową. Materiały te przyczynią się do podniesienia bezpieczeństwa dzieci, ponieważ od 

najmłodszych lat pozwolą kształtować prawidłowe nawyki i postawy komunikacyjne. 
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