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1. Opis badania
Głównym tematem badawczym było zebranie opinii i ocena bezpieczeństwa w ruchu drogowym
w otoczeniu szkół, między innymi Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie. Grupą badaną byli uczniowie
(od 5 klasy do 8 klasy), rodzice i kadra szkoły. Badanie przeprowadzono za pomocą metod
jakościowych (wywiady pogłębione telefoniczne - CATI) i ilościowych (ankieta on-line). Dla każdej
z grup uczestników, czyli rodziców, kadry oraz uczniów, powstała oddzielna ankieta, a dla uczestników
wywiadów - scenariusz rozmowy. Badania zrealizowano w czerwcu 2020 r. W przypadku informacji z
ankiet dane od rodziców, uczniów czy kadry zazwyczaj zestawiamy na wykresach odnoszących się do
danego pytania (chyba, że dana grupa nie miała w ankiecie danego pytania). Zastosowano w ten
sposób analizę porównawczą między badanymi grupami.
Problematyka szczegółowa:
Ocena bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•

Jaka jest skala oceny bezpieczeństwa pod względem ruchu drogowego uczniów w okolicy
szkoły i drodze do szkoły?
Czy uczniowie mieli lub ich dziecko miało taką sytuację niebezpieczną w ruchu drogowym?
Jakie sytuacje są niebezpieczne, miejsca niebezpiecznie wskazują w drodze do szkoły?
Jakie jest największe zagrożenia dla bezpieczeństwa w otoczeniu szkoły?
Jakie problemy z bezpieczeństwem ruchu drogowego są wskazywane w otoczeniu szkoły?
Czy w otoczeniu szkoły zaszły zmiany poprawiające bądź pogarszające bezpieczeństwo? Jeśli
tak to jakie?
Propozycje zmian związanych z polepszeniem bezpieczeństwa:

•
•
•
•

Co mogłoby poprawić bezpieczeństwo w okolicy szkół?
Co wpływa na poprawę bezpieczeństwa w otoczeniu szkoły?
Jakie znają dobre praktyki, pomysły w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa uczniów?
Co może zmienić szkoła, rodzice, uczniowie lub władze miasta, by wokół szkoły było
bezpieczniej?

2. Informacje o badanych osobach
W badaniu ankietowym wzięło udział 40 rodziców/opiekunów, 40 osób z kadry szkoły oraz
180 uczniów. Wśród badanych dzieci dziewczyn było 120 i 60 chłopców. Wśród kadry było 34 kobiet
i 6 mężczyzn. Rodzice reprezentowali 20 chłopców i 24 dziewczyny (można było zaznaczyć więcej niż
1 dziecko uczęszczające do szkoły). Rodzice, którzy brali udział w badaniu posiadają dzieci,
uczęszczające przede wszystkim do 5 klasy - 21 dzieci, 6 klasy - 15 dzieci, 7 klasy - 7 dzieci i 8 klasy –
2 dzieci. Dzieci biorące udział w badaniu uczęszczały do 5 klasy - 59 dzieci, 6 klasy - 57 dzieci, 7 klasy
- 34 dzieci oraz do 8 klasy - 30 dzieci.
W badaniu jakościowym wzięło udział 7 rodziców uczniów szkoły i 4 przedstawicieli kadry szkoły.

3. Prezentacja szkoły
Szkoła podstawowa nr 28 znajduje się na osiedlu Skarpa, w dzielnicy Czuby Północne. Główny
budynek szkoły wraz z kompleksem sportowym znajduje się w centrum osiedla, przy ulicy Radości.
Nieco obok, przesunięta w kierunku ulicy Romantycznej znajduje się tzw. mała szkoła - historyczny
budynek szkoły wybudowanej w 1929 roku dla uczniów ze wsi Rury. Obecnie uczą się w nim klasy
pierwsze. Zarówno mała, jak i duża szkoła są ogrodzone i posiadają własne parkingi oraz tereny
zielone, nie stanowią jednak jednego kompleksu, ale dwie osobne przestrzenie, zlokalizowane od
siebie w odległości ok 200 m. Główny kompleks SP 28 posiada duży parking, który do godzin
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popołudniowych jest zamknięty dla rodziców. Parking przy małej szkole jest niewielki, pozostaje
jednak otwarty dla rodziców. Wjazd na ten teren jest możliwy poprzez uliczkę dojazdową (tzw.
sięgacz) odchodzącą od ulicy Romantycznej. Szkoła podstawowa nr 28 jest dużą placówką, uczęszczają
do niej dzieci z osiedla Skarpa i osiedli okolicznych - z ulicy Wigilijnej, z Krochmalnej, osiedla Górki,
Widok, Ruta czy nawet Błonie.
Osiedle Skarpa zostało zaprojektowane i wybudowane w latach 80-tych XX w. Szkoła i strefa usługowa
znajdują się w jego centrum, są też w dużej mierze odizolowane od ulic. Głównymi arteriami osiedla
jest ulica Romantyczna i Radości. Przez osiedle przebiegają też dwie szerokie aleje, jedna ciągnie się
niemal od ulicy Nadbystrzyckiej, przez całe osiedle Skarpa, mijając strefę usługową i szkołę,
a następnie pokonując ulicę Filaretów kładką pieszą kontynuuje swój bieg przez osiedle Ruta,
w kierunku osiedla Błonie.

4. Mobilność uczniów i uczennic
a) Sposoby dotarcia do szkoły
Uczniowie mogą docierać do szkoły pieszo, rowerem czy hulajnogą, ale też samochodem wraz
z rodzicami albo innymi osobami czy komunikacją miejską. Sposób dotarcia do szkoły może mieć
wpływ na odczuwanie i spotykanie się z niebezpiecznymi sytuacjami na drodze, z drugiej jednak
strony - niebezpieczne sytuacje warunkują też jego wybór.
Według rodziców uczniowie najczęściej docierają do szkoły pieszo (45% odpowiedzi rodziców,
36% odpowiedzi
uczniów).
Dzieci
do
szkoły
chętnie
jadą
rowerem/
hulajnogą/deskorolką/wrotkami/rolkami (25% rodziców, 21% badanych uczniów). Samochodem
z rodzicem/opiekunem lub rodzicem/opiekunem kolegi/koleżanki lub inną osobą przyjeżdża do
szkoły mniejsza część uczniów niż pieszo czy rowerem (13% rodziców, 17% uczniów). Rzadziej też
dzieci dojeżdża komunikacją miejską (15% rodziców i 12% uczniów). Część uczniów dociera do szkoły
w sposób mieszany, część drogi innym środkiem transportu, a część innym (3% rodziców
i 14% uczniów).
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Sposób dotarcia do szkoły w ciepłych miesiącach, w %
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W przypadku rodziców biorących udział w badaniu jakościowym deklaracje dotyczące sposobu
docierania do szkoły przez dzieci są zróżnicowane. Dwie osoby zawsze chodzą do szkoły na piechotę,
są odprowadzane przez rodziców (jedna ma bardzo blisko do szkoły, druga ok. 1,5 km i ulicę
Nadbystrzycką po drodze). W przypadku obu tych rodzin, rodzice wybierają ruch pieszy jako
najbezpieczniejszy, nie zgadzając się na jazdę rowerem bądź hulajnogą, pozostawiając te środki
komunikacji na popołudniowy relaks.
Jedna osoba do szkoły dociera z osiedla Błonie, jest to spory dystans, jednak w większości prowadzi
wygodną i bezpieczną aleją osiedlową, zarówno nad ulicą Armii Krajowej, jak i ulicą Filaterów poprowadzoną przez kładki. Dziecko to preferuje dojazd rowerem, jednakże w przypadku gorszej
pogody dojeżdża też samochodem bądź idzie pieszo.
Kolejna osoba mieszkająca na osiedlu Skarpa do szkoły idzie piechotą bądź jeździ hulajnogą. Dwie
rodziny dojeżdżają samochodem, choć jak deklarują, gdyby mogły wybrałyby rower lub pieszość.
Jedna z osób badanych nie określiła najczęstszego sposobu.
Wśród nauczycieli jedna osoba stale dojeżdża rowerem. Pozostałe najczęściej korzystają z samochodu,
przy czym dwie z nich czasem przesiadają się na rower bądź idą piechotą.
Uczniowie biorący udział w badaniu ankietowym zazwyczaj mieszkają w pobliżu szkoły. Najwięcej
rodziców deklarowało, że ich dziecko ma do szkoły do 500 metrów - 35%, a od 0,5 do 1 km - 18%. Co
5 rodzic wskazuje, że dziecko mieszka w odległości od 1 do 2 km - 20%. Więcej niż 2 km do szkoły ma
28% uczniów.
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Wśród uczestników badania ankietowego ze szkoły podstawowej nr 28, jak widać, znaczna część
porusza się pieszo lub rowerem/hulajnogą/deskorolką/wrotkami/rolkami, co wynika z bliskości
szkoły od domu.

b) Motywacje wyboru sposobu dotarcia do szkoły
W grupie osób wypełniających ankietę przy wyborze sposobu dotarcia do szkoły największy wpływ
ma odległość (rodzice - 78%, uczniowie - 77%). Czas dotarcia do szkoły jest ważnym kryterium
wyboru środka transportu (rodzice - 45%, uczniowie - 58%), rodzice i uczniowie zwracają również
uwagę na pogodę (rodzice - 28%, uczniowie - 39%). Uczniowie wybierają taki sposób dotarcia do
szkoły, żeby móc przebyć ją wspólnie z kolegą czy koleżanką (rodzice - 5%, uczniowie - 17%). Według
18% uczniów największy wpływ na sposób ich dotarcia do szkoły mają rodzice (36% uczniów). Na
bezpieczeństwo sposobu dotarcia zwraca uwagę 23% rodziców i 22% uczniów.

Co wpływa na wybór sposobu dotarcia do szkoły, w %
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Rodzice biorący udział w badaniu jakościowym w wyborze sposobu dotarcia do szkoły przez dziecko
kierowali się bezpieczeństwem, odległością i preferencjami odnośnie środka komunikacji. Okazało się,
że niektóre dzieci z całkiem sporej odległości dojeżdżają rowerem dlatego, że trasa dotarcia jest
bezpieczna i wygodna - bezpieczną osiedlową aleja, która prowadzi przez całe osiedle Ruta i Skarpa,
i która nad ruchliwymi ulicami Filaretów i Armii Krajowej jest poprowadzona kładkami pieszymi. Dla
osoby mieszkającej na osiedlu Błonie rower jest pierwszym wyborem, a bezpieczny dojazd umożliwia
ten wybór.
Dwoje dzieci, jedno mieszkające na osiedlu Skarpa, drugie w okolicach ulicy Krochmalnej, do szkoły
dociera piechotą. Tym razem jest to wybór rodziców, którzy uważają, że jest to wersja bezpieczniejsza
niż hulajnoga czy rower. W obu sytuacjach pojazdy te są lubiane i używane w czasie rekreacji, już po
powrocie ze szkoły.
Dwie rodziny dojeżdżają samochodami. Jedna mieszka poza Lublinem, w przypadku drugiej dzieci
uczą się w placówkach w różnych miejscach dzielnicy i są za małe by docierać samodzielnie. Samochód
staje się więc jedyną możliwością, by wszyscy członkowie rodziny dotarli do placówek na czas.
Nauczyciele wybierając samochód motywują to potrzebą realizacji po pracy kolejnych spraw i zajęć
wymagających dalszego przemieszczania się po mieście, ważny jest też dobry wygląd nauczyciela.
Jednocześnie jedna osoba zauważyła, że w ciepłych miesiącach, mając do załatwienia sprawy
w centrum, wybiera rower, ze względu na łatwość jego przypięcia.
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Większość nauczycieli z którymi rozmawialiśmy pozytywnie się odnosi do jazdy rowerem, sami jeżdżą
czasem, ale dopingują w tym dzieci, zauważają i pozytywnie oceniają rosnącą ilość młodych
rowerzystów w szkole.
W przypadku nauczycieli, oprócz planu dnia, w wyborze środka lokomocji istotna jest jeszcze pogoda
i czas. Gdy pogoda jest dobra a czasu sporo, nauczyciele chętniej wybiorą rower.

5. Bezpieczeństwo uczniów i uczennic w drodze oraz
okolicy szkoły
a) Subiektywny poziom poczucia bezpieczeństwa
Poczucie bezpieczeństwa uczniów i uczennic w otoczeniu szkoły pod względem ruchu drogowego
różni się ze względu na to, czy oceniały to dzieci czy dorośli. 68% rodziców uważa, że dzieci są
bezpieczne, wśród osób z kadry jest to 75%, a już sami uczniowie w przeważającej większości czują
się bezpiecznie - 92%. Dzieci czują się bezpiecznie na co dzień, tylko sporadyczne sytuacje zakłócają
poczucie bezpieczeństwa, co zostało opisane w dalszej części raportu. Według dorosłych to oni widzą
częściej różne niebezpieczeństwa, dzieci natomiast ze względu na młody wiek nie zdają sobie sprawy,
co może się wydarzyć na drodze.
“Dziecko czuje się bezpiecznie, niebezpieczeństwo widzi rodzic”,
“Myślę, że wiele dzieci nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństw. Czują się bezpieczne, ale też zwolnione
z odpowiedzialności za siebie i innych na drodze”.
Wypowiedzi rodziców

Jednakże wypowiedzi uczniów i uczennic udzielone w ankiecie i ilość przywoływanych przez nich
wypadków i sytuacji niebezpiecznych zdają się temu przeczyć – uczniowie także są świadomi
niebezpieczeństw.

Czy dziecko czuje się bezpiecznie w otoczeniu szkoły
pod względem ruchu drogowego?, w %
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Oceniając poziom bezpieczeństwa w okolicach szkoły najwyżej ocenia go kadra - średnia wyniosła 8,0.
Dzieci oceniają poziom bezpieczeństwa dzieci na poziomie - 7,8, natomiast rodzice mają najniższe
oceny w tej kwestii - średnia 7,0.
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Poziom bezpieczeństwa uczniów/uczennic w okolicach szkoły pod względem ruchu
drogowego. Proszę ocenić w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza bardzo niski poziom
bezpieczeństwa, a 10 bardzo wysoki, w %
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W przypadku rodziców biorących udział w wywiadach pogłębionych ocena poczucia bezpieczeństwa
na drodze do szkoły jest wysoka. Nasi rozmówcy poproszeni o zaznaczenie jej na skali zazwyczaj
mówili, że jest to 5 na skali 6-stopniowej, jedna osoba, mieszkająca na osiedlu Skarpa, wskazała niższą
ocenę – 4.
Nauczyciele przeważnie nieco niżej oceniali poczucie bezpieczeństwa, dotyczyło to jednak ich pełnej
drogi do pracy, a więc większego zasięgu niż w przypadku uczniów.

b) Działania poprawiające obecne bezpieczeństwo
Respondenci (rodzice i kadra) wskazali, że w ciągu ostatnich 3 lat w otoczeniu szkoły sytuacja
związana z ruchem drogowym nie zmieniła się (rodzice - 50%, kadra - 40%). Według 38% osób z kadry
uległa nawet poprawie.

W ciągu ostatnich 3 lat w otoczeniu szkoły pod względem
ruchu drogowego, w %
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Realizując wywiady pogłębione zapytaliśmy uczestników o to, co sprawia, że czują się bezpiecznie
w drodze do szkoły. Poniżej prezentujemy informacje.
Czynniki społeczne, które mają wpływ na poczucie bezpieczeństwa w drodze do szkoły:
•
•

wspólna droga z rodzicami bądź kolegami;
przechodzenie przez przejście razem, w większej grupie;
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•

droga przez miejsca pełne ludzi i świadomość, że w razie czego, ktoś zareaguje (dotyczy
osiedla Skarpa w okolicy obu budynków szkoły);
• kierowcy przyzwyczajeni do konieczności większej uwagi na przejściu pieszym przy Stokrotce
(ul. Radości), świadomość ludzi, że tu są szkoły i przedszkola, dzięki czemu kierowcy
zatrzymują się i zwalniają.
Czynniki dotyczące infrastruktury drogowej, które mają wpływ na poczucie bezpieczeństwa w
drodze do szkoły:
•
•
•

kładka piesza nad ulicą Filaretów, nad ul. Armii Krajowej;
oświetlenie na ulicy;
wyniesione przejścia dla pieszych na ulicy Radości koło sklepu Stokrotka, przy wjeździe na
parking szkoły i na ulicy Romantycznej, na przedłużeniu Alei Marzeń;
• sygnalizacja świetlna na wielu skrzyżowaniach.
Czynniki dotyczące ciągów pieszych i rowerowych, które mają wpływ na poczucie
bezpieczeństwa w drodze do szkoły:
• wygodne, dobrze ułożone chodniki, w dobrym stanie;
• szerokie chodniki;
• alejki osiedlowe czy wręcz deptaki - Aleja Młodości i Aleja Marzeń;
• droga rowerowa.
Czynniki związane z rozplanowaniem osiedla i krajobrazem okolicy, które mają wpływ na
poczucie bezpieczeństwa w drodze do szkoły:
•
•
•

niewiele miejsc zarośniętych krzakami;
możliwość wyboru jazdy także wąwozem (Park Rury) a więc trasą bez skrzyżowań;
szkoła umiejscowiona wewnątrz osiedla, z wielu stron można do niej wygodnie dojść na
piechotę lub przyjechać hulajnogą;
• zieleń dająca poczucie bezpieczeństwa;
• estetyka i ukwiecenie osiedla;
• wyjście ze szkoły na spory plac i aleję, a nie wprost na ulicę.
Inne czynniki, które mają wpływ na poczucie bezpieczeństwa w drodze do szkoły:
• bliska odległość od szkoły;
• monitoring szkoły;
• obecność straży miejskiej w otoczeniu szkoły.
Większość wypowiedzi ukazuje, że na wysokie poczucie bezpieczeństwa wpływ ma przede wszystkim
dobra infrastruktura osiedla i całej dzielnicy. Ważne są zarówno spowalniacze (wyniesione przejścia
drogowe) na osiedlowych uliczkach w pobliżu szkoły, jak i kładki piesze czy możliwość dojazdu
z niektórych kierunków przez wąwóz - Park Rury.

c) Miejsca i sytuacje niebezpieczne w otoczeniu szkoły
W badaniu osoby miały wskazywać sytuacje, ale i miejsca związane z ruchem drogowym, w których
nie czują się bezpiecznie.
Największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa dzieci są według rodziców/opiekunów i kadry sami
rodzice blokujący ruch, by uczeń/uczennica wysiadła na ulicy pod szkołą (rodzice - 45% i 63% kadry).
Ogólnie sytuacje niebezpieczne powodują nieuważni kierowcy (rodzice - 35% i 53% kadry). W drodze
do szkoły niebezpieczny jest brak oświetlenia na przejściu lub brak osoby przeprowadzającej (rodzice
- 33% i 13% kadry). Zagrożeniem są szybko jeżdżące samochody w okolicy szkoły (rodzice - 28% i
25% kadry) i samochody podjeżdżające za blisko szkoły (rodzice - 23% i 18% kadry). Ogólnie ulica
przy szkole jest za bardzo ruchliwa (rodzice i 15% kadry). Kadra zwraca uwagę na to, że problemem
jest wysiadanie z samochodu od strony ulicy, a nie chodnika (rodzice - 20% i 30% kadry). Wreszcie
jest też grupa badanych, która uważa, że raczej nie ma sytuacji niebezpiecznych pod względem ruchu
drogowego w otoczeniu i w drodze do szkoły (rodzice - 15% i 13% kadry).
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Jakie są według Pana/Pani niebezpieczne sytuacje w okolicy
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Rodzice/opiekunowie

Zarówno kadra, jak i rodzice zauważyli, że sami opiekunowie dzieci potrafią stwarzać niebezpieczne
sytuacje generując ruch przy szkole i wysadzając dzieci w nieodpowiednich miejscach. Przy szkole
problemem są samochody jeżdżące za szybko i nieuważność kierowców. Rodzice i kadra zwrócili
uwagę na drogę do szkoły, która prowadzi przez ruchliwe ulice - Nadbystrzycką, Filaretów i Jana Pawła
II.
Wywiady pogłębione i pytania otwarte pozwoliły uzyskać więcej informacji odnośnie
niebezpieczeństw, wyjaśniły także, że ruchliwe ulice w wielu sytuacjach, nawet jeśli mają sygnalizację
świetlną, to i tak nie dają pewności pieszemu, tak jest np. na przejściach przez ulice Jana Pawła II.
Poniżej wskazujemy problematyczne miejsca, zgodnie z informacjami od osób badanych.
a) Przejścia dla pieszych na ulicach dwupasmowych są największym zagrożeniem dla
bezpieczeństwa uczniów. Uczniowie, którzy docierają do szkoły od strony osiedla Ruta mają
do dyspozycji wygodną i bezpieczną drogę przez kładkę na ulicy Filaretów. Niestety zupełnie
inaczej wygląda sytuacja osób, którzy idąc do szkoły muszą minąć ulicę Nadbystrzycką,
Filaretów (w wyższym odcinku) lub Jana Pawła II - szybkie, dwupasmowe arterie. W zasadzie
wszystkie przejścia na tych ulicach zostały wymienione jako niebezpieczne.
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•

Przejścia na ul. Nadbystrzyckiej - na wysokości sklepu Lidl (są tam liczne wypadki), oraz na
wysokości przystanku przy osiedlu Skarpa (pędzący kierowcy nie ustępują pieszym).
“Problem na ulicy Nadbystrzyckiej, zarówno pod Lidlem, jak i na wysokości przystanków pn. Skarpa
rozpędzeni kierowcy nie zatrzymują się na przejściach, co gorsze wyprzedzają samochody stojące
na przejściach dla pieszych. W ramach ratowania sytuacji miasto wymalowało pasy i ograniczyło
prędkość do 40km/ h, czego nikt nie przestrzega”.
Wypowiedź rodzica

•

Przejścia przez ulicę Jana Pawła II - w okolicy przystanku na wysokości osiedla Górki (częste
przejeżdżanie na czerwonym świetle, długi czas oczekiwania na zielone światło, w przypadku
tego przejścia osoby badanie określają sytuację wręcz jako brak potrzebnej tu kładki pieszej),
na rondzie na skrzyżowaniu z ulicą Filaretów, na rondzie na skrzyżowaniu z ulicą
Nadbystrzycką (piesi muszą 3 razy czekać na zielone światło, co skłania do przebiegania, zimą
zdarza się, że samochody wpadają na rondzie w poślizg i wjeżdżają na chodnik).

“Do pokonania po drodze do szkoły jest ulica Jana Pawła II i to ona jest największym problemem,
niebezpiecznie bywa nawet na przejściach ze światłami”.
Wypowiedź rodzica

•

Przejścia przez ulicę Jana Pawła II są na tyle niebezpieczne, że jedna z rodzin biorących udział
w wywiadach zdecydowała o zmianie szkoły od kolejnego roku, by trasa była bezpieczniejsza
dla dziecka.
• Przejście przez ulicę Filaretów przy moście nad wąwozem - Parkiem Rury, kierowcy bardzo
rozpędzeni w drodze z góry, rzadko zatrzymują się przed przejściem.
b) Niebezpieczne, zdaniem osób badanych, bywają też przejścia dla pieszych przez ulice
osiedlowe:
•

Najbardziej uczęszczane przejście na wysokości Stokrotki, przez ul. Radości jest
niewystarczająco oświetlone, widoczność, zdaniem niektórych, zmniejsza żywopłot, na
przejściu jest też zawsze wzmożony ruch, a niektórzy rodzice zatrzymują się i wypuszczają
z samochodów dzieci idące do szkoły, dodatkowo w okolicach przejścia nieraz wycofują
samochody dostawcze wyjeżdżające z pasażu handlowego.
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•

Przejście na łuku ul. Romantycznej, u wylotu ul. Uśmiechu, zostało wskazane jako
niekomfortowe przy przechodzeniu w stronę ul. Uśmiechu, ze względu na widoczność
ograniczoną przez drzewo, nie ma tu też progu spowalniającego.

•

Przejście przez sięgacz ul. Romantycznej koło “małej szkoły” jest zastawione przez parkujące
samochody, co zmniejsza widoczność, zwłaszcza na niższych uczniów klas pierwszych,
dodatkowo z reguły jest tu duży ruch a kierowcy są mało uważni.
Przejście dla pieszych przez ulicę Romantyczną, u jej wylotu do Nadbystrzyckiej, koło sklepu
Lidl - niebezpieczne ze względu na to, że samochody jadące z góry i skręcające w prawo
w Romantyczną są bardzo rozpędzone, przejście jest też niebezpieczne dla rowerzystów.

•

c) Niebezpieczne sytuacje związane są też z parkowaniem. Najczęściej wskazywaną przez
badanych okolicznością generującą niebezpieczne sytuacje jest duży ruch samochodów
dowożących dzieci do szkoły i przedszkola przy ulicy Radości w połączeniu z brakiem
wyznaczonego dla rodziców parkingu. Parking przedszkola jest dostępny dla rodziców, ale jest
niewielki, parking szkolny przed godziną 16 tą pozostaje dla rodziców zamknięty. Kierowcy
korzystają więc z miejsc postojowych wzdłuż ulicy Radości i parkingu przed sklepem
Stokrotka, te miejsca są jednak niewystarczające. Brakuje także wytyczonej zatoczki czy
przestrzeni typu kiss & drop pozwalającej na krótki postój i bezpieczne opuszczenie przez
pasażera samochodu. W tej sytuacji rodzice parkują także w niedozwolonych miejscach,
wypuszczają uczniów zatrzymując się na przejściu bądź w innym miejscu w okolicy szkoły.
“Teoretycznie są miejsca parkingowe wzdłuż ulicy Radości, ale zawsze są zastawione.”
“Kierowcy parkujący na przejściu, na trawniku, gdziekolwiek i odprowadzający w tym czasie dzieci
do szkoły.”
“Zatrzymywanie samochodów przed przejściem dla pieszych przed szkołą, aby wypuścić dziecko
z samochodu. Osoba chcąca przejść przez przejście ma wtedy ograniczoną widoczność.”
Wypowiedzi rodziców i kadry
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Duży ruch odwożących dzieci rodziców jest też problemem przy tzw. ”małej szkole”. Rodzice
wyjeżdżają tam na koniec sięgacza ulicy Romantycznej na parking dla mieszkańców, na mały parking
szkolny bądź parkują wzdłuż sięgacza ograniczając widoczność i powodując niebezpieczne sytuacje.
Zastawiony samochodami jest cały chodnik po stronie “małej szkoły”, co zmusza pieszych do
chodzenia po ulicy (sięgaczu). Jak wskazuje część rozmówców sytuacja tłoku pod szkołą jest też
związana z dążeniem rodziców do parkowania jak najbliżej placówki. Na osiedlu jest więcej parkingów
i gdyby rodzice z nich korzystali a pewien dystans przechodzili na piechotę problem byłby mniej
nasilony.
“Przy tzw. małej szkole przy przejściu jest ograniczona widoczność z uwagi na parkujące tam samochody.”
Wypowiedź rodzica

d) Osiedle i jego alejki są najczęściej chwalone, zwłaszcza wygodne chodniki i Aleja Młodości
przecinająca osiedle Skarpa (koło szkoły) i Ruta oraz prowadząca przez kładki piesze nad ulicą
Filaretów i Armii Krajowej. Jednakże i w zakresie infrastruktury osiedla uczestnicy badań
wskazali elementy, które zmniejszają ich poczucie bezpieczeństwa, są to:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

brak oświetlenia na przejściu dla pieszych przez ul. Radości koło Stokrotki;
słaba widoczność przy wjeździe na parking koło sklepu Stokrotka, przy dużym ruchu w tym
miejscu;
spostrzeżenie, że tak duży i ruchliwy parking, jak ten pod sklepem Stokrotka nie powinien być
tak blisko szkoły;
ul. Romantyczna - po wymianie nawierzchni, która miała miejsce kilka lat temu, samochody
jeżdżą szybciej;
ul. Szczęśliwa - dużo samochodów parkuje, do tego niektórzy się tu gubią i zawracają na
wąskich uliczkach a piesi muszą krążyć między samochodami;
chodniki przy ulicy Szczęśliwej i Uśmiechu są bardzo wąskie, bywają problemy z wyminięciem
się pieszych;
prześwit w bloku na Radości 11 - nie ma podjazdów dla wózków, co sprawia, że rodzice
odprowadzający starsze dzieci w towarzystwie młodszych muszą iść naokoło; brak
oświetlenia w prześwicie;
chodnik przy ulicy Radości, po stronie szkoły jest przecięty wjazdem na parking szkolny, dzieci
nie zwracają na to miejsce uwagi i bardzo pewnie przechodzą przez ulicę;
brak wydzielonej drogi rowerowej pod szkołę, na Alei Młodości jest pas wyłożony
niefazowaną kostką w innym kolorze niż reszta, potocznie uznawany za drogę rowerową, nie
jest nią jednak formalnie, brakuje więc także przejazdu rowerowego na przejściu dla pieszych
przez ulicę Radości;
barierki w nieodpowiednim miejscu (bez konkretnej informacji, w którym miejscu);
zdaniem jednej z osób badanych niebezpieczeństwo tworzą progi spowalniające na ulicy
Radości.
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e) Prędkość i duży ruch to czynniki powodujące najwięcej niebezpiecznych sytuacji na ulicach
dwupasmowych otaczających osiedle. Niemniej także w ramach osiedla Skarpa, zwłaszcza po
przeprowadzonym kilka lat temu, remoncie nawierzchni, problem szybkiej jazdy i dużego
ruchu jest istotny. Oprócz ruchu mieszkańców, dostaw do sklepów i rodziców dowożących
dzieci do placówek, przez osiedle jeżdżą też samochody, które skracają sobie tędy drogę
między ulicami Nadbystrzycką a Jana Pawła II lub Filaretów. Samochody rozpędzają się za
bardzo głównie na ulicy Romantycznej i Radości. Jest to szczególnie niebezpieczne ze względu
na to, że ruch pieszy w osiedlu też jest spory.
“Niby nie jest ruchliwa, ale różnie bywa - dzieci wybiegają, wąsko.”
“Po ostatnim remoncie asfalt jest bardzo równy i kierowcy czasami zapominają, że to uliczki
osiedlowe w pobliżu szkoły zwłaszcza na ul. Romantycznej.”
Wypowiedzi rodziców

Osoby badane wskazywały także problemy wynikające z zachowań uczestników ruchu:
a) kierowców:
•
•
•
•
•
•

wyprzedzanie samochodów, które zatrzymały się, by dziecko wysiadło do szkoły;
nie zatrzymywanie się po zmianie światła na czerwone, przejeżdżanie na czerwonym świetle
(zwłaszcza na ul. Jana Pawła II);
wyprzedzanie na wąskich osiedlowych ulicach;
parkowanie na przejściach dla pieszych, zwłaszcza na sięgaczu ul. Romantycznej w kierunku
małej szkoły;
jazda i cofanie samochodów dostawczych na pasażu w okolicy przejścia dla pieszych i szkoły;
brak uwagi i pośpiech;
“Myślę, że dzieci coraz chętniej i w większej liczbie korzystają z dojazdów rowerem do szkoły,
zwłaszcza te, które mieszkają w pobliżu szkoły. To w większości nieuwaga kierowców sprawia
problemy. Ale edukacji dzieci w tym zakresie nigdy nie za dużo.”
Wypowiedzi rodziców
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b) dzieci i młodzieży
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jazda z ciężkim plecakiem na hulajnodze - plecak zmienia środek ciężkości;
wybieganie na ulicę z telefonem w ręce i bez koncentracji;
dzieci pędzące na hulajnogach: “Dzieci nie patrzą przed siebie, ani nie rozglądają się uważnie brak samozachowawczych nawyków, szybko jeżdżą na hulajnodze”;
słuchawki na uszach dzieci;
wbieganie na przejścia dla pieszych;
dzieci się zagadują;
popychanie się wzajemne;
dzieci skaczące na hulajnogach na schodach szkoły;
dzieci nieprzygotowane do jazdy rowerem;
dzieci jadąc rowerem czy hulajnogą do szkoły pokonują schody nie zawsze we właściwy
sposób:
“Brak bezkolizyjnego dojazdu do parkingu rowerowego (pod szkołą); dzieci muszą pokonywać
schody; niebezpieczne jazdy na deskorolce na deptaku przed szkołą; brak uważności
i odpowiedzialności uczniów tam jeżdżących; to rodzi wiele niebezpiecznych sytuacji, które mogą
skończyć się wypadkiem (sama byłam tego świadkiem i niemal poszkodowaną).”
Wypowiedź rodzica

c) rowerzystów i pieszych
•
•
•
•
•

rowerzyści jadący ze słuchawkami na uszach;
wchodzenie pieszych na drogi rowerowe;
zbyt szybkie tempo jazdy rowerzystów po drogach rowerowych;
jazda rowerem po ulicy;
zbytnia pewność siebie różnych uczestników ruchu drogowego, pewność, że mają
pierwszeństwo nawet, gdy niekoniecznie tak jest;
• wyprzedzanie na podwójnej ciągłej rowerzystów na "trzeciego",
• wyprzedzanie rowerzysty tuż przed zakrętem i następnie skręcanie w prawo;
• nauczyciele "małej szkoły" prowadzący dzieci środkiem tzw. sięgacza przy ul. Romantycznej.
Ponadto wskazywano na problem społecznego przyzwolenia na łamanie przepisów przez kierowców
oraz zbyt mało kontroli kierowców, brak patroli na osiedlu, za niskie kary.

d) Sytuacje niebezpieczne w doświadczeniach uczniów,
uczennic, rodziców i grona pedagogicznego
Rodzice częściej niż dzieci zauważają sytuacje niebezpieczne w ruchu drogowym. Z takimi sytuacjami
spotkało się prawie co 5 dziecko - 13%, natomiast co 4 rodzic - 25%.
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W wywiadach pogłębionych oraz pytaniach otwartych ankiety uczestnicy badań opowiedzieli nam
o niebezpiecznych sytuacjach, które stały się ich udziałem, albo o których słyszeli. Poniżej
prezentujemy przekazane informacje. Większość z nich, na szczęście, nie zakończyła się wypadkami,
niemniej nieraz mogło brakować tylko chwili bądź centymetrów, by coś się stało.
Sytuacje niebezpieczne z jakimi dorośli spotkali się na przejściach dla pieszych (wypowiedzi
tylko dorosłych):
“Byłam świadkiem jak ktoś na chodniku został potrącony przez wycofujące samochody pod pasażem. Nie powinny tędy
jeździć. Przeładować paczki na wózek i ciągnąć, a nie jechać autem.”
“Pod małą/ starą szkołą jest z reguły duży ruch i kierowcy są niezbyt ostrożni. Notorycznie parkują na przejściu dla
pieszych pod samą szkołą lub tuż obok, zasłaniając widoczność (...)że zdarzyło się, że niemal zostałam rozjechana z
dzieciakami na tym przejściu (przejście przez sięgacz ul. Romantycznej przy małej szkole). Ze względu na niskie
bezpieczeństwo tego przejścia (tak naprawdę przez malutką ulicę), rodzice nie decydują się posyłać samych dzieci do
szkoły. Inna niebezpieczna sytuacja miała miejsce w drodze do szkoły, na przejściu przez ulicę Jana Pawła II, gdy
rozpędzony samochód nie zatrzymał się na przejściu dla pieszych, na czerwonym świetle - ze względu na to, że był na
drugim czy trzecim pasie dzieci go nie widziały i niemal wbiegły pod koła. Kierowcy obok zareagowali klaksonami, ten
rozpędzony się jednak nie zatrzymał.”
“Stłuczki tuż za przejściem i na przejściu na Nadbystrzyckiej.”
“Ulica Jana Pawła: przejście dla pieszych przy przystanku Górki. Samochody nie zatrzymują się na zielonym świetle dla
pieszych i przyspieszając przejeżdżają na swoim czerwonym. Sytuacja była SKRAJNIE niebezpieczna.”
“Rodzic zatrzymuje swój samochód na przejściu koło szkoły i wypuszcza dziecko- blokuje dostęp do chodnika. Inni
uczniowie w tym czasie stoją na pasach i nie mogą przejść (są barierki na chodniku poza przejściem).”
“Wypadki na dwuetapowym przejściu dla pieszych na ul. Filaretów, bez świateł (nie w bezpośrednim otoczeniu szkoły
ale często korzystają z niego piesi i rowerzyści z osiedla na którym jest szkoła, to samo dotyczy przejścia, przejazdu na
ul. Nadbystrzyckiej przy Lidlu.”
“Samochód jechał zbyt szybko w tej chwili, gdy chciałam przejść przez ulicę, ale tylko raz mi się to przytrafiło.
Oczywiście zatrzymałam się przed drogą gdy go zobaczyłam, a on sobie pojechał jakby mnie nie było.”
“Słyszałam o wypadku na przejeździe rowerowym pod Lidlem”.
Wypowiedzi rodziców i kadry

Sytuacje niebezpieczne, z jakim spotkały się dzieci na przejściach dla pieszych (wypowiedzi
tylko dzieci):
“Jeden samochód się zatrzymał na przejściu, a drugi nie.”
“Na przejściu dla pieszych samochody szybko jechały, za drugim razem niby zwalniały, aby przepuścić przechodnia, ale
i tak przejeżdżały.”
“Na przejściu w pobliżu szkoły nieuważnie jeżdżący pojazd niemal zajechał mi przejście. Rozglądałam się przed tym i
nie było nikogo w zasięgu wzroku.”
“kierowcy zbyt szybko jeżdżą i nie zatrzymują się, kiedy ktoś wchodzi na przejście dla pieszych.”
“Byłyśmy z koleżanką na przejściu, a samochód, który stał zaczął jechać.”
“Nie wszystkie samochody zatrzymują się na czerwonym świetle.”
“Na pasach obok szkoły samochód prawie wjechał w moją koleżankę.”
“Moja koleżanka wywróciła się na przejściu.”
“Mój młodszy brat i ja prawię nie zostaliśmy potrąceni na przejściu dla pieszych, ponieważ kierowca samochodu
osobowego wyjechał za rogu z duża prędkością.”
“Kiedy byłam na przejściu dla pieszych przy szkole samochód wjechał z dużą prędkością na przejście pomimo tego, że
szłam.”
“Nie wiem czy chodzi o szkołę, ale pewnego razu kiedy szłam do domu z przystanku jakaś osoba szybko jadąca
przejechała 1 cm przed idącym panem na przejściu, jeżeli szła bym szybciej mogłaby zostać potrącona.”
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“starsza pani prawie mnie potrąciła na przejściu mimo, że miałam zielone światło.”
“Wchodząc na przejście pani jadąca samochodem rozmawiająca przez telefon o mały włos a by mnie potrąciła.”
“Koleżanka przechodziła przez przejście, samochód zatrzymał się przed jej oczami.”
“Kiedy wracałem z kolegą i koleżanką z szkoły na przejściu dla pieszych przewróciłem hulajnogę (o krawężnik... był
wysoki) i rozwaliłem całą wargę.”
“Moja przyjaciółka została prawie potrącona przez szybki samochód.”
“Na moją koleżankę wpadł rowerzysta.”
“W zimie nie widzący mnie samochód prawie mnie przejechał.”
“Samochód wjechał na chodnik i prawnie na mnie najechał.”
“Jeżdżę rowerem, zdarza się że auta zajeżdżają mi drogę przed zakrętem”.
Wypowiedzi uczniów

Niebezpieczne zachowanie pieszych, rowerzystów (wypowiedzi dzieci i dorosłych):
“Zatrzymanie się matki z dzieckiem na środku przejścia i wiązanie mu butów.”
“To było dawno. Chłopiec wybiegł ze szkoły i pędem chciał przebiec przez ulicę w kierunku sklepu. Wpadł na maskę
przejeżdżającego samochodu. Na szczęście kierowca nie jechał zbyt szybko.”
“Uczeń szkoły wybiegł na przejście bez uprzedniego rozejrzenia się prosto pod jadący pojazd - całe szczęście kierowca
jechał powoli i zareagował odpowiednio.”
“Uczeń naszej szkoły zatrzymał się na środku jezdni i rozmawiał z mamą/babcią stojącą na chodniku blokując ruch
pojazdów na dłuższą chwilę.”
“Mojej koleżanki brat przebiegł po przejściu dla pieszych na czerwonym świetle i jak był już na końcówce pasów to
prawie go ciężarówka przejechała.”
Wypowiedzi dzieci i dorosłych

Jak widać z cytowanych wypowiedzi, sytuacji niebezpiecznych w drodze do szkoły jest całkiem sporo,
co gorsze, często są one udziałem uczniów. Wspomniane zagrożenia dotyczą zarówno dróg
osiedlowych, jak i dwupasmowych pomiędzy osiedlami. Większość ze wskazanych zagrożeń wynikała
z błędów kierowców.

6. Pomysły na zwiększenie bezpieczeństwa w okolicy
szkoły
Według rodziców i kadry biorących udział w badaniu ankietowym, żeby podnieść bezpieczeństwo
drogowe uczniów/uczennic w okolicy szkoły należy przede wszystkim prowadzić akcje edukacyjne
dla uczniów/uczennic dotyczące zachowania przy drodze i parkingach (rodzice 50%, kadra - 80%).
Dzieci powinny nosić odznaki odblaskowe (rodzice 48%, kadra - 45%). Pod szkołą powinna być
większa ilość kontroli zachowania kierowców przez policję i straż miejską (rodzice 43%, kadra - 30%).
Sami rodzice uważają, że powinni pokazywać, jak powinno się poruszać w drodze do szkoły (rodzice
38%, kadra - 28%). Kadra postuluje, żeby wprowadzić w okolicach szkoły strefę ruchu z maksymalną
prędkością 30km/h (rodzice 35%, kadra - 53%). Zwiększyłoby bezpieczeństwo dzieci wyznaczenie
tzw. strefy kiss & drop umożliwiającej jednokierunkowy podjazd pod szkołę, wypuszczenie z
samochodu ucznia/uczennicy i szybki odjazd rodzica (rodzice 30%, kadra - 28%) oraz budowa
parkingów dla rodziców, w takim miejscu i odległości, by dojazd do nich nie oznaczał przejazdu przez
uczęszczany przez uczniów trakt pieszy prowadzący do szkoły (rodzice 30%, kadra - 38%). Można
również zainstalować progi spowalniające przy przejściach dla pieszych (rodzice 30%, kadra - 38%).
Pomocne w poprawie bezpieczeństwa dzieci byłoby prowadzenie akcji edukacyjnych dla kierowców
dotyczących tego, jak powinni się zachowywać na drogach i parkingach w otoczeniu szkół (rodzice
28%, kadra - 30%). Pojawiły się sugestie, żeby zbudować estakady czy kładki umożliwiające
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bezkolizyjne przekraczanie ulicy (rodzice 25%, kadra - 13%). Ważny jest brak akceptacji przez innych
do łamania przepisów drogowych przez kierowców (rodzice 25%, kadra - 30%). Zwiększyć
bezpieczeństwo pomogą zmiany takie, jak wprowadzenie sygnalizacji świetlnej lub osoby
przeprowadzającej przez ulicę (rodzice 23%, kadra - 13%) oraz umieszczenie widocznych znaków
ostrzegawczych w okolicy szkoły (rodzice 20%, kadra - 18%).
Tabela 1. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Które z poniższych działań Pana/Pani zdaniem mogą podnieść bezpieczeństwo
drogowe uczniów/uczennic w okolicy szkoły? Proszę wybrać do 5 najważniejszych dla Pana/Pani odpowiedzi.”, w %.

Prowadzenie akcji edukacyjnych dla uczniów/uczennic
dotyczące zachowania przy drodze i parkingach
Prowadzenie akcji edukacyjnych dla kierowców dotyczących
tego, jak powinni się zachowywać na drogach i parkingach w
otoczeniu szkół
Brak akceptacji przez innych do łamania przepisów drogowych
przez kierowców
Wprowadzenie w okolicach szkół stref ruchu z maksymalną
prędkością 30km/h
Większa ilość kontroli zachowania kierowców w okolicy szkół
przez policję i straż miejską
Noszenie odznak odblaskowych przez uczniów/uczennice
Pokazanie przez rodziców, jak powinno się poruszać w drodze
do szkoły
Instalacja progów spowalniających przy przejściach dla
pieszych
Wprowadzenie
sygnalizacji
świetlnej
lub
osoby
przeprowadzającej przez ulicę
Budowa estakady czy kładki umożliwiającej bezkolizyjne
przekraczanie ulicy
Umieszczenie widocznych znaków ostrzegawczych w okolicy
szkoły
Budowa parkingów dla rodziców, w takim miejscu i odległości,
by dojazd do nich nie oznaczał przejazdu przez uczęszczany
przez uczniów trakt pieszy prowadzący do szkoły
Brak możliwości wjazdu samochodem w okolice szkoły
Wyznaczenie tzw. strefy kiss & drop umożliwiającej
jednokierunkowy podjazd pod szkołę, wypuszczenie z
samochodu ucznia/uczennicy i szybki odjazd rodzica
Bliskość przystanku autobusowego w pobliżu szkoły
Nie mam zdania na ten temat
Inne

Rodzice/opiekunowie

Kadra

50

80

28

30

25

30

35

53

43
48

30
45

38

28

30

23

23

13

25

13

20

18

30
3

38
8

30
8
3
0

28
0
3
5

a) Infrastruktura
W wywiadach pogłębionych oraz pytaniach otwartych uczestnicy badań wskazali nam swoje pomysły
na poprawę bezpieczeństwa w drodze do szkoły. Część z nich dotyczy działań edukacyjnych przedstawimy je w kolejnym punkcie, poniżej natomiast przedstawiamy zmiany dotyczące głównie
infrastruktury
Pomysły w zakresie przejść dla pieszych:
•
•
•
•

sygnalizacja świetlna na przejściu przez ulicę Nadbystrzycką na wysokości Lidla oraz na
wysokości stadniny i przystanku (na czujnik, wg zapotrzebowania);
amortyzatory lub inne bariery chroniące przed samochodami wpadającymi w poślizg na
rondzie na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Nadbystrzyckiej;
fotoradar w okolicach przejścia przez ulicę Nadbystrzycką na wysokości sklepu Lidl;
podświetlany znak “Agatka” na przejściu dla pieszych przez ul. Romantyczną u wylotu ulicy
Uśmiechu;
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•

oświetlenie przejścia dla pieszych przez ulicę Radości, koło sklepu Stokrotka, np. system, który
rozświetla się mocniej, gdy ktoś podchodzi; sygnalizacja świetlna mrugająca, informująca, że
jest szkoła obok; szczególną uwagę temu przejściu poświęcili uczniowie, którzy proponowali
instalację oświetlenia oraz sygnalizacji świetlnej lub zatrudnienie osoby przeprowadzającej
przez przejście;
“Oświetlić bardziej przejście dla pieszych ponieważ jest tam zła widoczność, gdy jest ciemno lub pada
deszcz.”
Wypowiedź rodzica

•

zmniejszenie żywopłotu ograniczającego widoczność na tym przejściu oraz wydłużenie
ogrodzenia z płotków oddzielającego chodnik od ulicy;
• kładka piesza nad ulica Jana Pawła II, wskazywano dwa miejsca - na wysokości przystanku pn.
“os. Górki” i na wysokości ulicy Szczytowej: “Zamiast świateł na ul. Jana Pawła II - kładka, która
połączy dwa osiedla, drogę rowerową i wyeliminuje niebezpieczne miejsce.”
• zatrudnienie osoby przeprowadzającej na przejściach dla pieszych, tzw. pan stop, postulowane
także przez uczniów;
• światełka w przejściach dla pieszych;
• więcej przejść dla pieszych, szlabany na przejściach dla pieszych, oświetlenie przejść dla
pieszych (pomysły uczniów).
Pomysły w zakresie parkingu i miejsc do wysiadania uczniów z samochodów:
•

wyznaczenie miejsca dla rodziców przywożących dzieci do szkoły na parkingu za szkołą, wraz
z umożliwieniem uczniom wejścia do budynku od tej strony;

•

wyznaczenie strefy krótkiego postoju, tzw. kiss & drop, dla rodziców, którzy chcą się
zatrzymać, by wypuścić dzieci z samochodu; może być na parkingu za szkołą;
otwarcie rano dla rodziców parkingu za szkołą;
zakaz wjazdu dla rodziców w sięgacz ul. Romantycznej przy małej szkole;
regularne mandatowanie tych, którzy zastawiają chodnik przy szkole (oba budynki) i przejście
dla pieszych;

•
•
•

“Udostępnienie parkingu szkolnego dla dzieci i rodziców. Gdy rodzice przywożą nas do szkoły
wtedy moglibyśmy bezpiecznej i szybciej do niej przyjść. Nie czekając, aż zwolni się miejsce na
parkingu np. pod Stokrotką.”
Wypowiedź ucznia
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W zakresie infrastruktury rowerowej:
•
•
•
•
•
•
•
•

dbać o sprawność rowerów dzieci, sprawdzać osprzęt, zwłaszcza hamulce, zadbać
o oświetlenie;
więcej stojaków rowerowych;
ustawienie stojaków rowerowych też od strony obiektów sportowych i umożliwienie uczniom
wchodzenie do szkoły tylnymi drzwiami;
połączenie dróg rowerowych, na Nadbystrzyckiej urywa się przy rzece, brakuje kontynuacji w
stronę ul. Jana Pawła II;
serwis rowerowych na osiedlu, ogólnodostępna możliwość napompowania kół;
droga rowerowa pod górę, wzdłuż ulicy Romantycznej, począwszy od sklepu Lidl;
lepsze oznakowanie dróg rowerowych;
wyznaczenie drogi rowerowej w Alei Młodości (jest wyznaczony pas innym kolorem kostki,
ale nie jest to oznaczona droga rowerowa).
“Na osiedlu nie ma wyznaczonej ścieżki rowerowej, uporządkowało by to często chaotyczną jazdę
dzieci, światło nad przejściem”.
Wypowiedź osoby z kadry

Pomysły w zakresie uporządkowania ruchu:
•

samochody dostawcze dojeżdżające do punktów w pasażu handlowym powinny jeździć
jednokierunkowo, a nie wycofywać, lub powinny mieć zakaz wjazdu: “przeładować paczki na
wózek i ciągnąć”

• kontrole straży miejskiej;
• więcej progów spowalniających na osiedlu;
• zmniejszenie limitu prędkości;
• słupki ograniczające wjazd na chodnik i wyraźny zakaz wjazdu na chodnik;
• chodniki dostosowane do potrzeb osób starszych i osób korzystających z wózków.
Pomysł na zwiększenie widoczności szkoły i uczniów:
•
•
•

więcej znaków informujących, że szkoła jest w pobliżu;
noszenie odblasków przez uczniów w widocznym miejscu;
znakowanie poziome, z informacją, że idą dzieci.
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Pozostałe zmiany mające potencjał, by zwiększyć poziom bezpieczeństwa w ruchu pieszym
i drogowym:
•

przestrzeń dla dzieci trenujących jazdę wyczynową na rowerze, deskorolce czy hulajnodze,
miejsce, gdzie mogłyby się wyszaleć, skatepark lub pumptrack, dedykowana trasa dla
hulajnóg; przy jednoczesnym zakazie skakania na schodach szkoły;
• rodzice są największym autorytetem dzieci, ich przykład jest kluczowy;
• dawać dobry przykład, że można żyć aktywnie, pokazywać innym, że można jeździć rowerem,
hulajnogą do szkoły;
• grupa młodzieży zbierająca w szkole punkty za bezpieczeństwo (grywalizacja jako metoda
nauki);
• szafki w szkole, by dzieci nie nosiły tak ciężkich plecaków;
• rozmowy z rodzicami, by mniej się spieszyli, by nie podrzucali dziecka w ostatniej chwili;
• niższe krawężniki;
• trzeźwi kierowcy: “gdy ludzie przestaną jechać samochodami po pijaku” (wypowiedź ucznia);
• odśnieżanie w zimie lodu na schodach do szkoły.
Wśród uczniów pojawiło się też wiele wypowiedzi mówiących o tym, że czują się zależni od kierowców
- to od ich zachowań przede wszystkim zależy bezpieczeństwo innych. Słychać w tych wypowiedziach
sporo poczucia bezradności, braku możliwości wpływu na sytuację, z drugiej strony znamienne jest to,
że rzeczy, o których mówią uczniowie mieszczą się w przepisach i ich przestrzeganie powinno być
normą, a niestety nie jest. Obrazują to przytoczone wypowiedzi uczniów odnoszące się do pomysłów
zakresie bezpieczeństwa uczniów/uczennic w okolicy szkoły pod względem ruchu drogowego:
• “Raczej więcej już nic, tak naprawdę wszystko w rękach kierowców.”
• “Bardziej uważni kierowcy.”
• “Zatrzymywanie się na czerwonym świetle samochodów.”
• “Zmienić zachowanie kierowców przy przejściu obok szkoły.”
• “Większa ostrożność ze strony kierowców.”
• “Niestety nieodpowiedzialnych kierowców chyba nic nie powstrzyma.”
Najwięcej obaw wśród uczniów budzą przejścia dla pieszych i to tam postulowali najwięcej zmian,
zwłaszcza na przejściu przez ulicę Romantyczną, koło sklepu Stokrotka. Uczniowie dla zwiększenia
bezpieczeństwa proponują umieszczenie sygnalizacji świetlnej na ulicy przy szkole, oświetlenie
przejścia, niektórzy proponowali także, dla zwiększenia bezpieczeństwa zatrudnienie osoby
przeprowadzającej uczniów.
Dorośli również sugerowali wiele zmian związanych z bezpieczeństwem przejść dla pieszych, ale
głównie na dwupasmówkach okalających osiedle Skarpa. Na sercu im leży uregulowanie kwestii
parkowania, zmniejszenie i uporządkowanie ruchu na osiedlu. W przypadku rodziców również
pojawiła się konkluzja, że najwięcej zależy od kierowców, ich uwagi i przestrzegania prawa:
“Gdyby zmieniło się nastawienie ludzi, to nic nie trzeba byłoby zmieniać. Zrobiłoby się dużo lepiej
na drogach i mogliby wszyscy ze sobą współgrać.”
Wypowiedź rodzica

Nauczyciele i rodzice często sugerowali, że dojazd rowerowy, mógłby być najlepszym rozwiązaniem
dotyczącym dojazdu dzieci do szkoły czy też codziennych przejazdów osób dorosłych, jego
powszechność wymaga jednak dobrej infrastruktury rowerowej, bezpiecznych dróg rowerowych
i promocji:
“Ciężko powiedzieć, co mogłoby zachęcić rodziców do zamiany samochodu na rower, autobus czy
piechotę. Ludzie żyją prędko i chętnie korzystają z wygody własnego samochodu.”
Wypowiedź nauczyciela
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Dobre praktyki wskazane przez uczestników badania:
•
•
•
•
•

świecące znaki ostrzegawcze, tzw. agatki;
mundurki, dzięki którym jest większy porządek i widoczność;
obowiązek zatrzymania się kierowcy gdy nadchodzi pieszy;
stacje naprawcze dla rowerów;
zadaszone wiaty i miejsca na odpoczynek dla rowerzystów i oznakowanie takich miejsc.

b) Edukacja
W badaniach ankietowych zapytaliśmy uczniów i uczennice o dotychczasowy udział w zajęciach
dotyczących zachowania się w pobliżu drogi. Uczestnictwo potwierdziło 49% badanych uczniów.

Uczestnictwo ucznia/uczennicy w
zajęciach dotyczących zachowania się w
pobliżu drogi czy parkingów, w %
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Rodzice i nauczyciele, w pytaniach otwartych ankiety i wywiadach pogłębionych przekazali nam
pomysły odnośnie działań edukacyjnych, jakie warto by było prowadzić.
W przedstawionych pomysłach edukacyjnych dominuje dążenie do nauki przez dobry przykład
płynący od dorosłych, przez praktykę bezpiecznych zachowań w otoczeniu szkoły. Ważna lub wręcz
konieczna jest współpraca rodziców, nauczycieli i dzieci, również udział każdej z grup w akcjach
edukacyjnych. Warto też zauważyć, że rodzice i nauczyciele w dużej mierze skupiają się na
bezpieczeństwie w jeździe rowerem dzieci i zwracają uwagę na potrzebę większej edukację dzieci
w tym zakresie.
“Należy uczulić rodziców i nauczycieli, że jeśli dzieci widzą, że lekceważymy zasady bezpieczeństwa,
to one też będą to robić. Czy nam się to podoba czy nie, dzieci wzorują się na nas w każdym aspekcie”.
Wypowiedź rodzica

Proponowane działania, jakie mogą podjąć rodzice w celu zwiększania bezpieczeństwa dzieci:
•
•
•
•
•

•
•
•

reagować, gdy widzą niebezpieczne sytuacje, brak reakcji może pokazywać przyzwolenie
uczyć samodzielności, samodzielnego myślenia;
ustalić zasady, które informują o sytuacjach niebezpiecznych, np. szybka reakcja dziecka na
słowo stop;
uczyć ograniczonego zaufania do kierowców i bardzo dużej ostrożności przy przechodzeniu
przez przejścia dla pieszych;
rozdzielić czas na rozrywki, typu jazda hulajnogą od czasu drogi do szkoły, zachęcać do
pieszego chodzenia i dbania o kondycję, a jazdę na hulajnodze czy rowerze praktykować po
szkole;
pamiętać, że rodzice są autorytetem dzieci, i to oni powinni dawać im dobry przykład;
wstawać wcześniej, by się nie spóźniać i mniej śpieszyć po drodze, uczyć tego dzieci;
omawiać i zwracać dzieciom uwagę na niebezpieczne fragmenty drogi;
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podejmować próby jeżdżenia po mieście w wolnym czasie, żeby małymi krokami przesiadać
się na rower;
• jeździć z dziećmi na rowerze;
• omawiać zasady jazdy także jeżdżąc samochodem, jako kierowca;
• podczas spacerów uczyć dzieci znaków drogowych;
• dbać o rower dziecka, by był dobrze przygotowany do bezpiecznej jazdy (hamulce, światła,
dzwonek);
• nauczyć dzieci podstawowych napraw, np. założenia łańcucha, by dziecko czuło się bezpieczne
i zaradne.
Proponowane działania, które mogą podjąć sami uczniowie w celu podniesienia swojego
bezpieczeństwa w ruchu drogowym:
• dbać o siebie wzajemnie, być otwartymi, empatycznymi;
• wspólnie przechodzić przez przejścia;
• reagować na niebezpieczne sytuacje;
• działać zgodnie z zasadą “Zanim wykonasz ruch - pierwsza głowa”;
• pamiętać o zasadach i noszeniu odblasków.
Proponowane działania, które może podjąć szkoła i kadra w celu zapewnienia bezpieczeństwa
uczniom w ruchu drogowym.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prowadzić prelekcje dla dzieci i rodziców - kreatywne, z wykorzystaniem danych
i konkretnymi przykładami;
pokazywać ciekawe filmy;
pokazywać filmy o wypadkach;
prowadzić zajęcia oparte na inscenizacjach, pozorowanych wydarzeniach;
wyjść ze szkoły i pokazać dzieciom, jak chodzić po osiedlu;
realizować warsztaty z poruszania się rowerem po ulicach;
realizować spotkania z policją, sprawdziany z policją;
jedna z osób wspomina, że dzieci na lekcjach techniki robiły makiety ronda - takie zadanie
byłoby dobrą okazją do omówienia zasad ruchu, np. przez zagadki na ten temat;
przypominać zasady bezpiecznego ruchu na początku roku szkolnego;
realizować akcje społeczne i festyny dotyczące bezpieczeństwa (np. we współpracy z radą
dzielnicy);
tworzyć klasy rowerowe;
uczyć stosowania w praktyce wiedzy nabytej w ramach podstawy programowej
(prawdopodobnie chodzi o program lekcji pracy techniki w kl. 4);
umawiać się z uczniami, żeby przynosili i pokazywali odblaski;
pozyskiwać od sponsorów odblaski i gadżety, by doceniać i motywować z ich pomocą dzieci;
przynajmniej raz w roku i systematycznie realizować szkolenie z bezpieczeństwie w ruchu
drogowym, podobnie jak z pierwszej pomocy;
angażować się w akcje edukacyjne;
prowadzić działania edukacyjne dla rodzin - dziecko i jego rodzic;
zaangażowanie się podczas zebrań z rodzicami, np. omawianie zasad poruszania się na
hulajnodze;
wspólnie z dziećmi, albo też ich rodzicami, jeździć po drogach rowerowych, organizować
integracyjne wyjazdy rowerowe;
być otwartymi na rozmowy z rodzicami;
prowadzić akcje edukacyjne dla rodziców, jak powinni zachowywać się na drogach
i parkingach w pobliżu szkół, szczególnie na temat nieblokowania ulic przy szkole;
organizować spotkania z uczniami: “instruktaże i warsztaty rowerowe dla uczniów są bardzo
dobrym i przynoszącym efekty pomysłem”.
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Ponadto warto pamiętać, że nauczyciele dojeżdżający do pracy z innych części Lublina muszą też
poświęcić czas na poznanie otoczenia szkoły i specyfiki ruchu i zagrożeń drogowych, by móc w pełni
skutecznie uczyć uczniów w tym zakresie.
Proponowane działania, które może realizować miasto i organizacje w celu zapewnienia
bezpieczeństwa uczniom w ruchu drogowym
•
•
•

warsztaty rowerowe, pogadanki, broszury, akcje miejskie promujące wybór roweru jako
sposoby komunikacji;
tworzenie mody na jeżdżenie rowerem;
reklamy skierowane do rowerzystów, podobnie jak do kierowców.

7. Podsumowanie
Na podstawie wypowiedzi badanych rodziców, kadry oraz uczniów można wywnioskować, że dzieci
na co dzień czują się bezpiecznie w drodze do szkoły. Są jednak sytuacje, które sygnalizują, że zdrowie
czy życie pieszych i rowerzystów poruszających się w ruchu drogowym było zagrożone. Dorośli czy
dzieci są świadkami groźnych sytuacji, które mogą prowadzić do wypadku. Szczególnie niebezpieczne
są sytuacje wyprzedzania na przejściu dla pieszych i nieustępowania pierwszeństwa osobom, które na
nim już są, sytuacje, kiedy milimetry decydują o zdrowiu czy życiu pieszego.
Szkoła Podstawowa nr 28 zlokalizowana jest w środku osiedla, którego infrastruktura jest wysoko
oceniana. Osiedle, planowane w latach 80-tych XX wieku, zapewnia dobrą izolację samego terenu
szkoły od większych ulic, otoczenie jej zielenią i terenami rekreacyjnymi oraz usługowymi. Niestety
osiedle nie jest przystosowane do dużego ruchu jaki generują obecnie mieszkańcy i rodzice odwożący
dzieci do szkoły. Problemem dla osób docierających do placówki spoza osiedla jest otoczenie go
z trzech stron ruchliwymi arteriami.
Miejsca, na które należy zwrócić uwagę i poprawić infrastrukturę to przede wszystkim przejścia na
dwupasmowych ulicach, tj. ul. Nadbystrzycka, Jana Pawła II, ul. Filaretów. Niemniej istotne są przejścia
dla pieszych na osiedlowych ulicach: Romantycznej czy Radości, gdzie poprzez nadmierną szybkość
zdarzają się groźne sytuacje. Kierowcy, a czasem też sami piesi czy rowerzyści (lub osoby jeżdżące np.
na hulajnogach) są mało uważni. Kierowcy mają też tendencję do nieprzepuszczania pieszych na
przejściach. Stąd proponowane są akcje edukacyjne dla wszystkich grup uczestników ruchu, żeby
zwrócić uwagę na zachowania bezpieczne na drodze. Ważna jest też praca nad tym, by zmniejszyć
społeczne przyzwolenie na łamanie przepisów drogowych, ale także, by zachęcać kierowców do
parkowania w większej odległości od placówki
W bezpośredniej okolicy szkoły, właśnie parkowanie i pospieszne wysiadanie z samochodu stojącego
choćby na przejściu dla pieszych, powoduje najwięcej niebezpiecznych sytuacji. Rodzice dowożący
dzieci do szkoły generują tu tak duży ruch, że powoduje to brak swobodnego przemieszczania się przez
przejście dla pieszych w okolicy szkoły. Dodatkowo sytuację utrudniają samochody dostawcze
jeżdżące po pieszym pasażu i cofające na przejściu dla pieszych. Bardzo istotne jest więc zapewnienie
możliwości korzystania przez rodziców z parkingu szkoły i wytyczenie strefy krótkich postojów, typu
kiss & drop. Jednocześnie, mimo wysoko ocenianej infrastruktury osiedla, brakuje wciąż wytyczonej i
oznaczonej drogi rowerowej (wiodącej najlepiej wzdłuż Alei Młodości) docierającej wprost pod szkołę.
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