TANÉVKEZDÉS ÉS AZ ISKOLA RENDŐRE PROGRAM
A Rendőrség 2008. szeptember 1-jével hirdette meg „Az iskola rendőre” programot.

A gyermekek védelmét szolgálja az ORFK-OBB tanévkezdeti kampánya, valamint a Rendőrség
„Iskola Rendőre” program, amely az új tanévben is folytatódik.
Az új iskolai tanév szeptember 01-én elkezdődött. Általános iskolások és középiskolások
tízezrei kezdik meg - vagy éppen folytatták - iskolai tanulmányaikat.
Fontos tudni, hogy szeptember hónapban az iskolás korú gyermekek veszélyeztetettsége
magasabb az átlagnál.. Ennek fő oka, hogy a gyermekek gyakorlatilag hosszabb idő után először
jelennek meg a mindennapok közlekedésében, még él bennük a vakációhoz kötődő ”felszabadult”
állapot, de a társakkal való találkozás öröme is csökkenti az
életkornál fogva meglehetősen alacsony szintű veszélyérzetüket.
A gyermekekre leselkedő veszély másik oldala, hogy a nyári
szabadságokat követően a felnőttek is hirtelen tömegesen
jelennek meg közlekedőként az utakon. A forgalomban részt
vevő személygépkocsik száma ugrásszerűen megnövekszik,
zsúfolttá válnak a belterületi utak, s így az autósok oldaláról
jelentkező közlekedésbiztonsági kockázat is megnövekszik.
Mindezekre tekintettel a tanévkezdet időszakában a Rendőrség
kiemelt feladatát képezi a legkisebbek és a legvédtelenebbek,
azaz a gyermekek védelme. A Rendőrség és az ORFKOrszágos Balesetmegelőzési Bizottság (ORFK-OBB) hosszú évek óta ebben az időszakban
folytatja az egy hónapig tartó tradicionális tanévkezdeti kampányát, mely a lakosság köréből
mindenkor egyértelműen kedvező visszhangot váltott ki.
A kampány – a fokozott figyelemfelhívással, a veszélyek tudatosításával és a rendőri jelenléttel
- hozzájárult ahhoz, hogy szeptemberben az iskolák környezetében, a tanítás megkezdése és
befejezése időszakában halálos, ill. súlyos kimenetelű gyermek baleset hosszú évek óta nem
történt. A tanévkezdeti kampánnyal egy időben folytatódik a 2008-ban megkezdett ún. ”Iskola
rendőre” program is.
A program céljai közül kiemelhető a rendőrség és a tanintézetek, valamint a rendőrség és a
gyermekek kapcsolatának szorosabbá tétele. Mindezt természetesen azért, hogy a gyermekek
biztonságosabb környezetben tanulhassanak, élhessenek. Az elmúlt két tanév eredményeit és
tapasztalatait értékelve elmondható, hogy a rendőrség által meghirdetett programot az iskolák
túlnyomó része szívesen fogadta.
Az iskolák a rendőrség által nyújtott programot egyfajta szolgáltatásnak tekintik. A
rendőrség többfajta szolgáltatást is kínál, amelyek közül az egyes iskolák a célcsoport és a téma
alapján szabadon válogathatnak.
Az „iskolarendőrök” az osztályfőnöki órák keretében a diákokat, míg a szülői értekezleteken,
fogadóórákon a pedagógusokat és a szülőket tájékoztatták a programról, annak főbb
feladatairól.
A helyi rendőri szervek közlekedésbiztonsági versenyeket szerveztek, nyílt napokat
rendeztek és lehetőséget biztosítottak az iskoláknak, hogy a helyi kapitányságokra látogatva
megismerkedjenek a rendőri munkával. Az iskolai előadások népszerűsége egyre erősödött, a
programnak köszönhetően nagyon sok tanintézet igényelte a tájékoztatókat.

Az előző tanévben „Az iskola rendőre” programhoz 2571 általános iskola csatlakozott,
a delegált rendőrök létszáma 2031 fő. Az eddigi kedvező tapasztalatok alapján következik a
folytatás: „Az iskola rendőre” program a 2010/2011. tanévben is folytatódik. „Az iskola rendőre”
nevével és elérhetőségével ellátott plakát valamennyi érintett tanintézetben elhelyezésre kerül.
Az iskola rendőre olyan hivatásos szolgálatot ellátó egyenruhás rendőr, akinek valamilyen
kötődése van az iskolához (pl. gyermeke oda jár, a közelben lakik, vagy kerületben teljesít
szolgálatot). Ebből adódóan az iskola rendőre jól ismeri az adott tanintézet és közvetlen
környezetének közbiztonsági, közlekedési és bűnügyi helyzetét.
Az elmúlt napokban valamennyi iskolarendőr felvette a kapcsolatot az érintett
oktatási intézményekkel, és tájékoztatást adtak a program folytatásáról. A rendőrök
felkeresték azokat az általános iskolákat is, akik még nem csatlakoztak a programhoz, és
felkérték őket az együttműködésre. Cél, hogy a 2010/2011. tanév végére valamennyi általános
iskolának lesz iskolarendőre.
Az elmúlt tanévhez hasonlóan a rendőrök ismételten megkeresik a sérült, vagy
fogyatékkal élő gyerekekkel foglalkozó intézményeket. A tervek között szerepel az
óvodák és a középiskolák programba történő bevonása is, mely előkészítése már meg is
kezdődött.
Az ORFK-OBB idén (2009) valamennyi első osztályos tanulónak „Üzenőfüzetet” készített, ezeket is az iskolarendőrök juttatják el a címzettekhez – továbbá megújításra került az
„Iskolarendőr a katedrán” című módszertani DVD, mely a közlekedésre nevelést kívánja
egységessé tenni.

TANÉVKEZDETI KAMPÁNY:
A helyi rendőri szervek az „iskolarendőrök” közreműködésével a tanév megkezdése
előtt a frekventált helyeken lévő oktatási intézmények környezetének közbiztonsági-,
közlekedési- és bűnügyi helyzetét áttekintették, s a szükséges intézkedéseket ennek
megfelelően megtették.
2010. szeptemberében – a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában – kiemelt
rendőri jelenlét várható mindazon általános iskolák környékén, ahol ez közlekedésbiztonsági
szempontból indokolt. A demonstratív jelenléttel a rendőrség elő kívánja segíteni a gyermekek
biztonságos közlekedését, fokozott figyelmet fordít a gépjárművezetők jogkövető magatartására,
különösen a kijelölt gyalogos-átkelőhely megközelítésére, továbbá a biztonsági öv és
gyermekülés kötelező használatára. Ezt a feladatot a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a
rendőrök a polgárőrökkel együtt hajtják végre.
A megyei és a városi baleset-megelőzési bizottságok munkatársai szeptember,
valamint október hónapban – lehetőségeiknek megfelelően - felkeresik az érintett
általános iskolákat és osztályfőnöki órák keretében tájékoztatják a diákokat a közlekedés
veszélyeiről és a helyes közlekedési magatartásról. Amennyiben az oktatási intézmény vezetője
erre lehetőséget ad, „Az iskola rendőre” „fogadóórát” is tart az iskolában.

„Az iskola rendőre” programot a Polgárőrség és a Magyar Vöröskereszt is támogatja

