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1. Opis badania
Głównym tematem badawczym było zebranie opinii i ocena bezpieczeństwa w otoczeniu szkół, między
innymi Szkoły Podstawowej nr 4 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 powstała oddzielna ankieta, a dla
uczestników wywiadów scenariusz rozmowy. Realizacja badań (ankieta oraz wywiady) miała miejsce
w czerwcu 2020 r.
Dane od rodziców, uczniów czy kadry zostały zestawione jednym na wykresie odnoszącym się do
danego pytania (chyba, że dana grupa nie miała w ankiecie danego pytania). Zastosowano w ten
sposób analizę porównawczą.
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 uczestniczyło 61 rodziców/opiekunów, 21 osób z kadry szkoły oraz
42 uczniów. Ankietę wypełniło 27 dziewczyn i 15 chłopców. Wśród kadry było 18 kobiet i 3 mężczyzn.
Rodzice reprezentowali 30 chłopców i 38 dziewczyn (można było zaznaczyć więcej niż 1 dziecko
uczęszczające do szkoły). Rodzice, którzy brali udział w badaniu posiadają dzieci, które uczęszczają do
5 klasy - 19 dzieci, następnie 6 klasy - 17 dzieci, 7 klasy - 5 dzieci i jedna osoba z 8 klasy. Dzieci biorące
udział w badaniu uczęszczały do 5 klasy - 38 dzieci, 6 klasy - 19 dzieci, 7 klasy - 7 dzieci oraz do 8 klasy
- 3 osoby.
W wywiadach pogłębionych wzięło udział 5 rodziców dzieci uczęszczających do szkoły i 5 osób z kadry
szkoły.

3. Prezentacja szkoły
Szkoła mieści się przy ulicy Hiacyntowej, na osiedlu Bazylianówka w Lublinie. Jest ono oddzielone jest
od innych osiedli 4 ruchliwymi ulicami: al. Spółdzielczości Pracy, al. Generała Andersa, ul. Walecznych
i ul. S. Węglarza. Na Bazylianówce dominuje zabudowa domów jednorodzinnych, a wśród nich
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poprowadzone są wąskie, nieraz jednokierunkowe, ulice. Od strony al. Spółdzielczości Pracy znajduje
się sporo zabudowań usługowych - sklepy, przychodnie, co dodatkowo generuje ruch samochodów.
Dzieci uczęszczają do szkoły także spoza Bazylianówki - głównie z terenów na północ od ulicy
Węglarza, bądź na wschód od ulicy Walecznych - w tym wypadku, żeby dojść do szkoły, muszą przejść
przez cmentarz.
Szkoła nie posiada własnego parkingu, dodatkowo sąsiaduje z Lubelskim Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, co jeszcze bardziej potęguje ruch
samochodów i problem braku miejsc postojowych. Ulica Hiacyntowa jest jednokierunkowa, jednakże
tylko w krótkim odcinku.

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 lub 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.
Uczniowie najczęściej według rodziców docierają do szkoły samochodem z rodzicem/opiekunem lub
rodzicem/opiekunem kolegi/koleżanki lub inną osobą (36% rodziców, 12% uczniów). Dzieci
w ankiecie
wskazują,
że
najczęściej
jednak
do
szkoły
jadą
rowerem/
hulajnogą/deskorolką/wrotkami/rolkami (21% rodziców, 31% badanych uczniów). Jednym
z częstych sposobów dotarcia do szkoły jest poruszanie się pieszo (31% rodziców, 26% uczniów).
Rzadziej dzieci dojeżdżają komunikacją miejską - (5% rodziców i 10% uczniów). Co 5 uczeń porusza
się do szkoły w mieszany sposób (część drogi innym środkiem transportu, a część innym) - 7%
rodziców i 21% uczniów).
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Uczniowie biorący udział w badaniu ankietowym zazwyczaj mieszkają w pobliżu szkoły. W odległości
do 500 metrów mieszka 8% uczestników, ale od 501 do 1000 metrów (1 km) już co 3 osoba - 33%. Co
5 osoba mieszka już w odległości od 1 km do 2 km - 26%. Aż 33% uczniów mieszka ponad 2 km od
szkoły.
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Wśród uczestników badania ankietowego ze szkoły podstawowej nr 4, jak widać, ⅓ uczniów dojeżdża
samochodem z powodu dużej odległości od szkoły, ale nadal większość dzieci porusza się pieszo czy
rowerem, bo ich droga wynosi do 1 km.
W przypadku osób biorących udział w wywiadach większość rodziców deklaruje, że ich dzieci
w ciepłych miesiącach do szkoły chodzą na piechotę lub jeżdżą rowerem. Przy złej pogodzie dzieci
odstawiają rower i poruszając się piechotą, lub są podwożone samochodem (1 osoba), nauczyciele
z kolei w większości jeżdżą samochodem. Jedna osoba jeździ rowerem lub autem, a jedna przez wiele
lat przychodziła piechotą, obecnie wybiera samochód.

b) Motywacje wyboru sposobu dotarcia do szkoły
W grupie osób wypełniających ankietę przy wyborze sposobu dotarcia do szkoły największy wpływ
na decyzję ma odległość (rodzice - 56%, uczniowie - 74%). Większa odległość od szkoły od miejsca
zamieszkania oznacza, że częściej korzystają z dojazdów samochodem, mniejsza sprzyja wyborowi
pójścia pieszo czy rowerem. Przy wyborze środka transportu ważna jest pogoda (rodzice - 44%,
uczniowie - 69%). Istotny jest też czas dotarcia do szkoły - tak wskazało 31% rodziców i 57% uczniów.
Uczniowie wybierają taki sposób dotarcia do szkoły, żeby przebyć ją wspólnie z kolegą czy koleżanką
(rodzice - 20%, uczniowie - 38%). Według 36% uczniów największy wpływ na sposób ich dotarcia do
szkoły mają rodzice (36% uczniów). Na bezpieczeństwo sposobu dotarcia zwraca uwagę
30% rodziców i 21% uczniów.
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Rodzice biorący udział w wywiadach pogłębionych wskazywali, że ich dzieci najczęściej chodzą do
szkoły piechotą, bądź dojeżdżają rowerem. Wszystkie 5 osób ma do szkoły relatywnie blisko i to jest
główną motywacją wyboru takiego sposobu dotarcia. Rodzice cenią też samodzielność dzieci i to, że
przebywają drogę na świeżym powietrzu i w ruchu. Dwie osoby podkreśliły, że rower byłby
najbardziej optymalną możliwością, gdyby jednak do szkoły prowadziły drogi rowerowe (obie osoby
docierające do szkoły z północnej części miasta). Pojawił się też głos o tym, że do rowerów szczególnie
zachęca dzieci akcja “Rowerowy Maj”, mocno wspierana również przez szkołę.
Część dzieci docierających do szkoły z okolic ulicy Wojennej jeździ do szkoły rowerami a po drodze
muszą przemierzyć cmentarz - ta sytuacja rodzi dylematy, rodzice chcieliby by dzieci na jego terenie
schodziły z rowerów i je prowadziły. Nauczyciele preferują dojazd samochodem (4 na 5 osób) ze
względu na daleki dystans dzielący ich od pracy, ale też na problemy zdrowotne, uniemożliwiające
długi spacer.

5. Bezpieczeństwo uczniów i uczennic w drodze i w
okolicy szkoły
a) Subiektywny poziom poczucia bezpieczeństwa
Poczucie bezpieczeństwa dzieci w otoczeniu szkoły pod względem ruchu drogowego różni się ze
względu na badanych - czy to są dzieci czy dorośli. 62% rodziców uważa, że dzieci są bezpieczne, wśród
osób z kadry jest to 71%, a już sami uczniowie w większości czują się bezpiecznie - 76%. Dzieci czują
się bezpiecznie na co dzień, tylko sporadyczne sytuacje zakłócają poczucie bezpieczeństwa, co zostało
opisane w dalszej części raportu.
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Oceniając poziom bezpieczeństwa w okolicach szkoły najwyższe noty wskazała kadra - średnia
wyniosła 7,4. Dzieci oceniają poziom bezpieczeństwa dzieci na poziomie - 7,0, natomiast rodzice mają
najniższe oceny w tej kwestii - średnia 6,1 .

Wśród uczestników wywiadów widoczny jest rozdźwięk w deklarowanym poczuciu bezpieczeństwa,
zależny od sposobu pokonywania drogi i odległości do szkoły.
Nauczyciele dojeżdżający do szkoły samochodem całość swojej drogi oceniają jako bezpieczną,
niemniej wskazują, że poziom ich bezpieczeństwa się obniża: w godzinach szczytu, bezpośrednio pod
szkołą, na skrzyżowaniach i wąskich ulicach lub w miejscach ciemnych (tu mowa już o ogólnym
poczuciu bezpieczeństwa). Osoba jeżdżąca rowerem czuje się bezpiecznie pokonując trasę między
godziną 9 a 15-tą, w godzinach szczytu rowerzysta jadący ulicą nie czuje się już bezpiecznie.
Rodzice opisujący drogę do szkoły swoich dzieci, w przypadku, gdy konieczne jest przekroczenie ulicy
Walecznych albo Węglarza oceniają poczucie bezpieczeństwa na poziomie średnim lub nawet niżej;
gdy nie trzeba tych ulic przekraczać to poczucie bezpieczeństwa rośnie.

b) Zmiany i 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. Co 10 rodzic i osoba z kadry uważa, że uległa
pogorszeniu (rodzic - 15%, kadra - 10%).
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Uczestnicy wywiadów oceniając bezpieczeństwo w drodze do szkoły i pracy wskazali elementy, które
obecnie sprawiają, że czują się bezpieczniej. Wypowiedzi pokazują, że obecnie wpływ na poczucie
bezpieczeństwa mają czynniki społeczne i infrastruktura związana z traktami pieszymi. Poza jednym
wymienionym progiem spowalniającym, nie są wskazywane dotychczasowe żadne czynniki
pozytywne związane z infrastrukturą drogową mającą na celu uspokojenie jazdy.
Wskazane czynniki wpływające na poczucie bezpieczeństwa w ruchu drogowym:
a) Czynniki związane z ruchem rowerowym:
•

drogi rowerowe, obecne jednakże tylko
al. Spółdzielczości Pracy);

w niektórych miejscach (np. wzdłuż

• odseparowanie dróg rowerowych od ulicy, np. poprzez żywopłot, barierki lub dystans.
b) Czynniki związane z chodnikami:
•

chodnik przy kościele (Bazylianówka) - droga opisywana jako ładna, z wygodnym chodnikiem
i starymi drzewami;
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•

ogólnie dobra jakość chodników wzdłuż Bazylianówki;

• żywopłot lub słupki (jak pod szkołą) oddzielające chodnik od ulicy;
• szeroki chodnik umożliwiający wymijanie się pieszych.
c) Czynniki związane z przejściami dla pieszych:
•

osoba przeprowadzająca dzieci przez przejście w lokalizacjach: przejście przez ul. Węglarza
na wysokości sklepu Stokrotka, skrzyżowanie ulic Walecznych i Wiejskiej;
• dobrze oznaczone przejścia dla pieszych, np. tablice ze znakiem “Uwaga dzieci”.
d) Czynniki związane z ograniczeniem prędkości samochodów:
• próg zwalniający na ulicy Cedrowej, Hiacyntowej;
• ograniczenia prędkości stosowane w poszczególnych miejscach.
e) Czynniki społeczne i dotyczące zachowań uczestników ruchu:
•
•

wspólna z kolegą bądź koleżanką droga do szkoły;
współpraca i wzajemna pomoc rodziców:
“Rodzice pomagają sobie nawzajem i podrzucają dzieci - córkę zimą podwozi koleżanka, czasem się odbiera
dzieciom plecaki a dzieci same bez bagaży wracają na do domu.”
Wypowiedz rodzica

•
•
•

•
•

koncentracja dzieci podczas przemieszczania się, wynikająca z samodzielności - dziecko idące
samo bardziej się koncentruje;
współpraca z Radą Dzielnicy, Policją, Strażą Miejską w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa;
dotychczasowe działania edukacyjne w szkole: wiedza uzyskana dzięki pracy nauczyciela
wychowania fizycznego, który z zaangażowaniem organizuje ciekawe akcje i edukuje dzieci w
zakresie przepisów rowerowych;
zachowania kierowców - w większości już wiedzą, że trzeba w okolicy szkoły uważać;
praca i zaangażowanie pana “Stopka” przeprowadzającego dzieci:
“Bezpieczniej się czuję, gdy jest Pan Stopek na przejściu za Stokrotką (ul. Węglarza)”.
Wypowiedź dziecka

f) Czynniki związane z bezpieczeństwem zaparkowanych w szkole rowerów:
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•
•
•

parkowanie rowerów pod oknem woźnych;
obecny zasób stojaków rowerowych;
kamera monitoringu.

c) Miejsca i sytuacje niebezpieczne w okolicy szkoły
W badaniu osoby miały wskazywać sytuacje, ale i miejsca, w których nie czują się bezpiecznie. Co
10 osoba z kadry uważa, że nie ma sytuacji niebezpiecznych pod względem ruchu drogowego
w otoczeniu i w drodze do szkoły - rodzice - 7%; kadra - 10%.
Największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa dzieci według rodziców/opiekunów jest ruchliwa ulica
znajdująca się blisko szkoły - 62%. Natomiast według kadry to rodzice blokujący ruch drogowy
zatrzymując się, by dziecko wysiadło na ulicy są największym zagrożeniem dla dzieci (rodzice - 54%,
kadra - 76%) oraz samochody podjeżdżające za blisko szkoły (rodzice - 28%, kadra - 52%). Warto też
zwrócić uwagę na duży ruch samochodowy na parkingu pod szkołą (rodzice - 44%, kadra - 48%).
Dużym problem jest wysiadanie z samochodu od strony ulicy, a nie chodnika (rodzice - 36%, kadra 48%). Można więc podsumować, że to sami rodzice generują niebezpieczne sytuacje w okolicach
szkoły. Rodzice mniej zauważają, że są potencjalnym zagrożeniem dla dzieci, natomiast kadra poprzez
obserwację terenu szkoły widzi, co i kto ma istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa w okolicy szkoły.
Rodzice zwrócili uwagę na to, że brakuje oświetlenia na przejściu lub brak osoby przeprowadzającej
(rodzice - 36%, kadra - 0%).

Jakie są według Pana/Pani niebezpieczne sytuacje w
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Rodzice zwracają uwagę na całą trasę dziecka do szkoły, kadra natomiast skupiła swoje opinie na
otoczeniu szkoły. Zagrożenia wynikają z zachowań rodziców odwożących dzieci do szkoły, które
z kolei wynikają m.in. z braku odpowiedniej infrastruktury. Najczęściej wskazywano problem
związany z brakiem parkingu w szkole i zatoki dla samochodów dowożących uczniów, tzw. strefy kiss
& drop. Zwrócono uwagę na zastawione parkującymi samochodami chodniki, także bezpośrednio przy
przejściach dla pieszych. Zdecydowanie za duża jest ilość samochodów wjeżdżających w wąską ulicę
Hiacyntową, pod szkołą - natężenie ruchu jest zbyt duże na tak małą przestrzeń. Dużo uwag dotyczyło
przejść dla pieszych w drodze do szkoły, wskazywano je jako miejsca niebezpieczne i wymagające
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podjęcia jakiś działań, np. zamontowania sygnalizacji świetlnej czy progów zwalniających. Przejścia
zastawione przez auta powodują, że dzieci są mniej widoczne i same nie widzą nadjeżdżających
samochodów. Zwracano też uwagę na to, że sami rodzice powodują, że ich dzieci są niebezpieczne
wypuszczając je z samochodu na ulicę.
Rozmowy zrealizowane w ramach badań jakościowych potwierdzają i uzupełniają dane z ankiet.
Biorąc pod uwagę cały materiał możemy wskazać poniższe kluczowe miejsca i sytuacje sprawiające,
że uczniowie i ich rodzice nie czują się bezpiecznie.
Czynniki związane z infrastrukturą
a) Ulice Bazylianówki są wąskie i, ze względu na obecność dwóch szkół, a także licznych firm
usługowych, w godzinach szczytu robią się bardzo zatłoczone. Dodatkowo wskazywano, że
powinny być bardziej zadbane, zwłaszcza ulica Storczykowa, która jest nieutwardzona, co
powoduje, że powstają kałuże i błoto.
“Szkoła jest usytuowana w trudnym miejscu z usytuowaniem licznym domów jednorodzinnych i cmentarza.
Wąskie uliczki, brak parkingów. Duża ilość samochodów”.
Wypowiedź badanego rodzica

b) Część rodziców podwozi dzieci pod szkołę i odjeżdża. Ponieważ nie ma określonych zasad
i wyznaczonych miejsc na krótkie postoje (tzw. strefy kiss & drop, strefy 1-minutowego
postoju) kierowcy zatrzymują się nieraz na środku ulicy by wypuścić z samochodu dzieci,
blokując przy tym ruch i tworząc zatory.
c) Chodnik prowadzący do szkoły, wzdłuż ulicy Hiacyntowej jest wąski i w złym stanie.
Dodatkowo jest często zastawiony samochodami i przyczepionymi rowerami, jeszcze bardziej
ograniczającymi przestrzeń dla pieszych. Samochody parkują także na innych chodnikach
w okolicy, w tym na przejściu w kierunku cmentarza, którym idą dzieci mieszkające po drugiej
stronie ulicy Walecznych. Na trasie niektórych uczniów zdarzają się odcinki w ogóle bez
chodnika.
d) Zastawianie chodników samochodami wynika z braku dostępnego parkingu w okolicy
i niewielkiej ilości miejsc postojowych. Jak mówi jedna z osób badanych, szkoła ma
zapewnionych 10 miejsc postojowych, podczas, gdy samych nauczycieli pracuje w niej 70.
Osób parkujących jest dużo więcej, są to zarówno pracownicy szkoły, jak i mieszkańcy okolicy,
rodzice zwłaszcza młodszych uczniów, czy też starsi uczniowie sąsiedniej szkoły na
ul. Magnoliowej. Najtrudniejsza sytuacja jest w godzinach porannych, gdy rodzice odwożą
dzieci do szkoły po drodze do swojej pracy. Samochody parkują więc po obu stronach wąskiej
ulicy Hiacyntowej, zastawiają chodniki, ograniczają widoczność przejść dla pieszych co jest
szczególnie niebezpieczne dla młodszych uczniów i uczennic, których po prostu nie widać zza
pojazdów. Jak mówią nasi rozmówcy, kierowcy dążą do tego, by zaparkować jak najbliżej
szkoły: “wielu rodziców gdyby mogło, zaparkowałoby pod samymi drzwiami szkoły”, a ilość
pojazdów przekracza możliwości niewielkiej ulicy i stwarza realne niebezpieczeństwo.
“Brak parkingu dla większej ilości rodziców i nauczycieli, co powoduje przymus do parkowania na chodnikach
i zmniejsza to bezpieczną odległość dziecka od samochodu zaparkowanego w każdym wolnym możliwym
bądź też nie miejscu. Rozumiem, że rodziców też frustruje ten fakt, iż nie mogą bezpiecznie wysadzić dziecka,
bo najzwyczajniej w świecie nie ma takiego wolnego miejsca postojowego ani parkingowego.”
Wypowiedź osoby z kadry
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Należy podkreślić, że brak miejsc postojowych jest dużym problemem dla osób pracujących w szkole.
W wywiadach podkreślali, że muszą zarezerwować dodatkowy czas na znalezienie miejsca, jego
poszukiwanie określali jako “walkę o miejsce”. Najczęściej jednak próbują znaleźć możliwość
zaparkowania kawałek dalej od szkoły, na parkingu sklepu Biedronka.
e) Sytuację utrudnia też brak drogi rowerowej wzdłuż ulicy Hiacyntowej czy też innych ulic
Bazylianówki a także brak wystarczającej ilości stojaków rowerowych pod szkołą. Dzieci są
więc zmuszone do jazdy po chodniku, sprawiając jednocześnie zagrożenie dla pieszych.
W godzinach szczytu okolica szkoły jest bardzo zatłoczona także na ciągach pieszych.
Bezpośrednio pod szkołą miejsce zabierają także rowery przypięte do ogrodzenia. Odnośnie
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f)
•

stojaków wspominano, że obecne pod szkołą pomarańczowe stojaki są mało praktyczne i nie
pozwalają na przypięcie wystarczającej ilości rowerów.
Bardzo ważne dla osób badanych są przejścia dla pieszych, jakie mijają po drodze uczniowie.
Nieraz to one są głównymi czynnikami braku poczucia bezpieczeństwa:
niebezpieczne jest przejście na ul. Walecznych u wylotu ul. Wiejskiej; samochody jeżdżą tu
bardzo szybko, widoczność dodatkowo zasłaniają stojące na przystanku obok autobusy; dzieci
nie widzą czy coś jedzie; nie ma sygnalizacji świetlnej; także z perspektywy kierowcy sytuacja
nie jest dobra:
“Przy tym skrzyżowaniu często są kolizje, kierowcy nagle hamują. Trudno też włączyć się do ruchu
samochodom wyjeżdżającym z Wiejskiej. Trzeba mocno się wysunąć, by zobaczyć nadjeżdżające z lewej
samochody. Sama miała kiedyś z tego powodu wypadek.”
Wypowiedź rodzica

•

przejście przez skrzyżowanie na ulicy Węglarza, niebezpieczne ze względu na szybki ruch
i częste wypadki, a także słabe oznaczenie;

•

przejście na skrzyżowaniu ulic Walecznych i Rudnickiej, samochody jadące prosto pędzą,
skręcające w Rudnicką zwalniają, bywa niebezpiecznie;

•

jedynie przejście przy skrzyżowaniu ulicy Walecznych z Ponikwodą jest spokojniejsze
“mniejszy ruch i nieoczywiste to skrzyżowanie, więc zwalniają”;

•

brak przejścia na ul Wiejskiej podczas, gdy, mimo ograniczenia do 30km/h, samochody tam
jeżdżą bardzo szybko;

•

niebezpieczne są przejścia przez ulice Magnoliową, Hiacyntową, w okolicy szkoły, ze względu
na ruch i opisane wcześniej parkowanie:
“Owszem, przejście dla pieszych przed samą szkołą jest ciągle obstawione samochodami, co zmniejsza
widoczność na linii kierowca-pieszy i stwarza realne niebezpieczeństwo potrącenia dziecka.”
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•

brak jakichkolwiek infrastrukturalnych elementów ograniczających ruch i prędkość - brak
sygnalizacji świetlnej na przejściach przez ul. Walecznych, na skrzyżowaniach z ul. Wiejską,
Rudnicką, Węglarza; brak progów spowalniających;

•

osoba przeprowadzająca dzieci podnosi poczucie bezpieczeństwa, jednakże pracuje jedynie
do 15.30, podczas gdy zajęcia pozalekcyjne trwają do wieczora;

•

wysokie krzewy zasłaniają widoczność na drodze przy ul. Magnoliowej, na odcinku
prowadzącym na cmentarz.

g) Dodatkowo sytuację utrudniają remonty dróg w pobliżu i związany z tym chaos.
Oprócz braków związanych z infrastrukturą, sytuacje niebezpieczne są generowane przez niektóre
zachowania kierowców, rowerzystów, jak i pieszych.
Czynniki związane z zachowaniami uczestników ruchu:
a.

zachowania związane z odwożeniem dzieci do szkoły:

•

podjeżdżanie rodziców pod samą szkołę;

•

parkowanie na chodnikach, przy przejściu, po obu stronach wąskiej ulicy Hiacyntowej, co
ogranicza widoczność i zagraża pieszym przechodzącym przez ulicę;

•

zatrzymywanie się na ulicy, by wypuścić dziecko z samochodu, a przez to blokowanie ruchu
na wąskiej ulicy;

•

dzieci wysiadające z samochodu od strony przeciwnej niż szkoła, bądź na środku ulicy
i przebiegające do budynku;

•

pośpiech rodziców odwożących dzieci w drodze do pracy:
“Niestety, jeżeli chodzi o SP4 największym problemem są rodzice podjeżdżający jak najbliżej szkoły czy w
przypadku braku miejsc parkujący przy zakrętach. Tu akcja edukacyjna nie pomoże, ponieważ wielu rodziców
jest na nią opornych. A w okolicy jest spokojnie, auta szybko nie jeżdżą.”
Wypowiedź badanego rodzica
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b. duży ruch i chaos w okolicy szkoły, mało miejsca a wielu uczestników - samochody, piesi,
rowerzyści, osoby przebiegające przez ulicę;
c.

nauka jazdy - duża ilość “elek” jeżdżących w okolicy szkoły, jednocześnie wskazywanych,
paradoksalnie, jako ostrożniejsi kierowcy:
“Najbezpieczniej jeżdżą tu samochody nauki jazdy ćwiczący skrzyżowania równorzędne.”
Wypowiedź rodzica

d. zbytnia prędkość samochodów w okolicy szkoły oraz na ul. Walecznej: “świst szybko
jadących samochodów tuż przy chodniku, np. wzdłuż ulicy Walecznych wywołuje strach”:
“Od kilku lat wzmógł się ruch na ulicy Walecznych przez rozbudowane osiedla przy Dożynkowej. Tędy
samochody jadą na skróty do nowych osiedli. Bardzo się rozpędzają jadąc pod górkę w kierunku Dożynkowej
i w drugą stronę jadąc z górki. (...) Efekt potęguje wyłożony nowy asfalt - zachęca do szybszej jazdy.”
Wypowiedź rodziców

e.

brak kultury jazdy wśród kierowców:
“Z roku na rok jest więcej przejeżdżających aut i kultura kierowców będących rodzicami jest gorsza.”; pośpiech
i brak uwagi, rozmawianie przez telefon w czasie jazdy, nie przepuszczanie pieszych, a także wygrażanie im.”
“Na trzy auta zatrzyma się jedno przed przejściem.”
Wypowiedź kadry

f.

rowerzyści przejeżdżający przez przejścia dla pieszych (na ul. Magnoliowej, zarówno na
wysokości szkoły, jak również Domu Samotnej Matki) a także dzieci jadące po chodniku
i zagrażające innym pieszym oraz jeżdżące po ulicy przed szkołą i nie zwracające uwagi na
samochody;

g. dzieci zamyślone albo zagapione w telefon;
h. ciężkie plecaki utrudniające dzieciom swobodną drogę, zaburzające równowagę, utrudniające
wymijanie.

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 - 17%, natomiast co 4 rodzic - 26%.

Spotkanie się dzieci z sytacją niebezpieczną
pod względem ruchu drogowego, w %
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W wywiadach pogłębionych i pytaniu otwartym ankiety poprosiliśmy uczestników badań o opisanie
niebezpiecznych sytuacji, z którymi się spotkali. Najwięcej takich sytuacji zdarzyło się na przejściach
dla pieszych. Kierowcy nie zwracają uwagi na przechodzących pieszych, nie ustępują
im pierwszeństwa, jadą zbyt szybko, by zareagować na czas. Zdarza się, że tylko chwile dzielą pieszych
i rowerzystów od poważnych wypadków. O takich sytuacjach mówią i dorośli, i dzieci. Wspominają też
wypadki, jakie na przejściach dla pieszych mieli ich koledzy. Niektórzy rodzice zwracają uwagę, że
przejścia też są słabo oznaczone, źle rozmieszczone, a kierowcy mają utrudniony wjazd i widoczność.
Sytuacje te dotyczą przejść na ulicach Magnoliowej, Walecznych, Węglarza. Zwrócono uwagę, że także
rowerzyści przez nieuwagę powodują niebezpieczne sytuacje, zwłaszcza, że z braku dróg rowerowych
jeżdżą po chodniku. Kolejnym problemem są niebezpieczne sytuacje spowodowane niewłaściwym
wysiadaniem dzieci z samochodu (na środku ulicy) i przebieganiem do szkoły.
Wspominane sytuacje niebezpieczne
a. mające miejsce na przejściach dla pieszych (wypowiedzi dzieci i dorosłych):
“Na ulicy Węglarza, samochód przejechał przed nosem przechodzących dzieci”;
“Wjechanie auta na przejście dla pieszych na ul. Magnoliowej mimo, że dziecko znajdowało się na przejściu z
rodzicem. Kilka razy miało miejsce takie zdarzenie.”;
“W chwili skręcenia w kierunku szkoły od Magnoliowej kierowca mało nas nie przejechał. Idiotom się
spieszy.”;
“Uczeń wjechał na przejście dla pieszych rowerem zza parkującego zbyt blisko przejścia samochodu.”;
“Auto prawie potrąciło mnie na przejściu dla pieszych. Przypadek miał miejsce kilka razy.”;
“Samochód nie zatrzymał się przed przejściem dla pieszych”;
“Miałam do czynienia z samochodem, który nie zahamował na przejściu”;
“Kierowca prawie przejechał kolegę na przejściu.”;
“Na skrzyżowaniu jakieś auto prawie we mnie wjechało”.
Wypowiedzi dzieci i dorosłych

b. związane z wysiadaniem z samochodu na ulicy
•

wyprzedzanie przez inny samochód:
“Dziecko wysiadało z samochodu na stronę ulicy - inny samochód wyprzedzał stojący pojazd.”
Wypowiedź osoby z kadry

•

przebieganie przez ulicę:
“Dziecko wysiadające z samochodu rodzica od strony ulicy i bezpośrednio przebiegające między
samochodami wybiegło pod przejeżdżający samochód.”
Wypowiedź osoby z kadry

c.

inne

•

nagłe wtargnięcie ucznia na jezdnię i gwałtowne hamowanie pojazdu;

•

brak włączonych świateł w samochodzie;
“W nocy wracałem do domu, a kierowca nie miał zapalonych świateł i prawie mnie potrącił.”
Wypowiedź ucznia

•

uszkodzenie samochodu zaparkowanego pod szkołą przez inny samochód.
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Poza sytuacjami niebezpiecznymi, uczestnicy badań wskazywali też wypadki drogowe. Jest ich
całkiem sporo, na szczęście jednak, żaden z wypadków nie był śmiertelny. Poniżej cytujemy
opowiedziane historie:
•

wypadek ucznia na przejściu przy skręcie z ul. Hiacyntowej na cmentarz;

•

potrącony uczeń - rowerzysta na przejściu między SP 4, a szkołą zawodową przy
ul. Magnoliowej; przejście jest mało widoczne przez żywopłot i samochody tam zaparkowane;
potrącenie ucznia na rowerze na przejściu w pobliżu szkoły;

•

potrącenia dzieci na przejściu np. przez ulicę Walecznych u wylotu ul. Wiejskiej, przez
kierowców wyjeżdżających z ulicy Wiejskiej w prawo:
“(kierowcy)Upewniają się tylko, że mają wolną lewą stroną i nie zauważają, że po 10 metrach jest przejście
dla pieszych.”
“Znajoma miała wypadek na tym przejściu (przez ul Walecznych u wylotu ul. Wiejskiej) i zdrowotnie
dochodziła do siebie kilka miesięcy”;
“Jechałam samochodem z mamą, miałyśmy pierwszeństwo, ale nagle jakiś pan wjechał w nasz samochód. Na
szczęście nikomu nic się nie stało.”;
“Mojego kolegę potrącił samochód, kiedy przechodził przez pasy, pojechał do szpitala i miał złamaną nogę.”;
“Mój kolega wpadł pod samochód na przejściu i złamał nogę.”;
“Kiedyś chłopca potrącił samochód przy skrzyżowaniu z Węglarza”.
Wypowiedzi dzieci i dorosłych

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 wprowadzić w okolicach szkoły
strefę ruchu z maksymalną prędkością 30km/h (rodzice - 56%, kadra- 33%). Kadra postuluje, żeby
prowadzić akcje edukacyjne dla uczniów/uczennic dotyczące zachowania przy drodze i parkingach
(rodzice - 52%, kadra - 76%) oraz zbudować parking dla rodziców, w takim miejscu i odległości, by
dojazd do niego nie oznaczał przejazdu przez uczęszczany przez uczniów trakt pieszy prowadzący do
szkoły (rodzice - 49%, kadra - 62%). Rodzicom zależy na wyznaczeniu tzw. strefy kiss & drop
umożliwiającej jednokierunkowy podjazd pod szkołę, wypuszczenie z samochodu ucznia/uczennicy
i szybki odjazd rodzica (rodzice - 44%, kadra - 24%). Noszenie odznak odblaskowych przez
uczniów/uczennice jest dobrym kierunkiem podnoszenia bezpieczeństwa dzieci według rodziców
(rodzice - 38%, kadra- 10%). Warto też podkreślić, że jednym z działań podnoszących bezpieczeństwo
dzieci w okolicy szkoły jest brak akceptacji łamania przepisów drogowych przez kierowców (rodzice
- 34%, kadra- 33%). Według rodziców i kadry można też zainstalować progi spowalniające przy
przejściach dla pieszych (rodzice - 30%, kadra- 33%). Postulowana jest też większa ilość kontroli
zachowania kierowców w okolicy szkół przez policję i straż miejską jest kierunkiem na wzmocnienie
bezpieczeństwa dzieci według (rodzice - 26%, kadra - 19%). Rodzice i kadra uważają, że dobrą
praktyką jest pokazanie przez rodziców, jak powinno się poruszać w drodze do szkoły (rodzice - 23%,
kadra- 19%), kadra podkreśla, że ważne jest też prowadzenie akcji edukacyjnych dla kierowców
dotyczących tego, jak powinni się zachowywać na drogach i parkingach w otoczeniu szkół (rodzice 21%, kadra - 48%).
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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
(w %)

Kadra (w %)

52

76

21

48

34

33

56

33

26
39

19
48

23
30

19
33

38

10

7

0

13

19

49
8

62
19

44
18
0
3

24
10
0
10

a) Infrastruktura
Najczęściej padającą propozycją zmiany, która mogłaby podnieść na bezpieczeństwo dzieci przy szkole
jest budowa parkingu i zatoki do wysiadania z samochodów. Ulica jest tutaj wąska i w godzinach
porannych samochodów parkujących na ulicy czy chodnikach jest za dużo. Zwrócono też uwagę na to,
żeby lepiej zabezpieczyć przejścia np. poprzez zamontowanie sygnalizacji świetlnej, ustawienie
progów spowalniających albo wprowadzić „Pana Stopka” - osobę przeprowadzającą, na przejściach,
na których obecnie go nie ma, lub przedłużyć godziny pracy, tam gdzie obecnie już jest. Jego praca jest
bardzo doceniana zarówno przez dzieci, jak i rodziców. Natomiast sygnalizacja świetlna(np. na ulicy
Walecznych) ma też swoich przeciwników wśród mieszkańców obawiających się korków. Padały
propozycje zmiany kierunku ulicy, by umożliwić wysiadanie po stronie szkoły z miejsca pasażera czy
też całkowitego zakazu podjazdu pod szkołę. Zwrócono uwagę, że bardzo przydałaby się droga
rowerowa prowadząca do szkoły.
Poniżej przedstawiamy wszystkie propozycje jakie padły w wywiadach i pytaniach otwartych ankiety.
Część z nich dotyczyła także działań edukacyjnych - te zostaną przedstawione w kolejnym punkcie.
a) Przejścia
Sygnalizacja świetlna i progi spowalniające
•

Sygnalizacja świetlna na obu
ul. Bazylianówka);

skrzyżowaniach z ul.

Węglarza

(ul. Walecznych,
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•

Sygnalizacja świetlna, progi zwalniające lub osoba przeprowadzająca na skrzyżowaniu
ul. Walecznych i Rudnickiej;

•

Wyraźniejsze oznaczenie tych przejść, np. migające światła;

•

Wyniesione przejście dla pieszych między SP nr 4 a szkołą na ul. Magnoliowej;

•

Postawienie progów zwalniających w pobliżu szkoły i na okolicznych drogach, na których
kierowcy się rozpędzają (Walecznych, Węglarza, Wiejska).

Osoba przeprowadzająca dzieci przez przejście (tzw. Pan Stopek)
•

“Pan stopek” na przejściu dla pieszych na ul. Węglarza i Walecznych, na przejściu przy
Skrzyżowaniu z Rudnicką, ulic Bazylianówka i Magnoliowa;.

•

Dłuższe godziny pracy osoby pracującej jako “pan stop”, by był obecny też po 15.30;

•

Wiele osób bardzo chwali sobie obecność osoby przeprowadzającej i uważa to za
najskuteczniejsze rozwiązanie, problemem jest jednak niepewność tego rozwiązania:
“Obecność osoby przeprowadzającej jest rozwiązaniem niepewnym i zdecydowanie gorszym od sygnalizacji
świetlnej (nieobecności, godziny pracy niesymetryczne z lekcjami dzieci, przerwy w pracy).”
“Musi być osoba, która bezpiecznie przeprowadzi nasze dzieci przez przejście dla pieszych w drodze do szkoły
i podczas powrotu. Pan Stop stoi tylko czasem i rano na przejściu przy Węglarza. Tam jest bardzo
niebezpiecznie, a dużo dzieci codziennie przechodzi przez to przejście”.
Wypowiedzi rodziców

Widoczne oznakowanie, poprawa widoczności
•

Lepsze oznakowanie przejść i zakaz parkowania przy przejściu;

•

Znaki informujące o przejściach dodatkowo oświetlone za pomocą światła i baterii
słonecznych;

•

Zadbanie o widoczność na przejściach (ul. Magnoliowa, ul. Walecznych na wysokości ul.
Wiejskiej:
“Bezpieczniej bym się czuła, gdyby nie było krzaków przy szkole - tj. przy drodze, która prowadzi na cmentarz.
Te krzaki zasłaniają widoczność. Jak jedzie samochód od strony cmentarza to trzeba się dobrze wychylić zza
krzaków żeby go zobaczyć.”
Wypowiedź rodzica

•

Więcej znaków ostrzegających o przejściach dla pieszych;

•

Lustro dla kierowców przy wyjeździe z ulicy Wiejskiej w Walecznych, obawa, że sygnalizacja
świetlna w tym miejscu spowodowałyby zbytnie korki.

b) Zmiany dotyczące organizacji ruchu oraz jakości ulicy i chodnika
•

Zakaz ruchu samochodami w uliczkach przylegających do szkoły, przesunięcie miejsc
postojowych dalej od szkoły;

•

Odwrócenie kierunku ulicy Hiacyntowej pod szkołą - tak, by podwożone dzieci mogły
wysiadać po stronie szkoły a nie przeciwnej:
“Wjazd pod szkołę tak, żeby dziecko wysiadało z samochodu po stronie szkoły, a nie przechodziło przed
samochodem rodzica czy innej osoby.”
Wypowiedź rodzica
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•

Poprawiony chodnik przy wejściu do szkoły;

•

Ulica jednokierunkowa na całej długości ulicy Hiacyntowej;

•

Zakaz wjazdu na ulice przylegające do szkoły samochodów nauki jazdy;

•

Szersza ulica i lepszy chodnik, żeby można było bezpiecznie przejechać na rowerze;

•

Mniej samochodów między godziną 7:00 a 8:00 na przejściu dla pieszych pod szkołą.

c) Droga i infrastruktura rowerowa
•

Utworzenie dróg rowerowych pozwalających na dojazd do szkoły z różnych miejsc i w jej
bezpośrednim otoczeniu: wzdłuż szkoły, wokół cmentarza, na ulicy Wiejskiej i Walecznych
(połączenie z al. Andersa);

•

Kontrapas dla rowerów na jednokierunkowej ulicy Hiacyntowej, albo znak “Nie dotyczy
rowerów”

•

Szkoła: kamera pod szkołą, skierowana na parkujące rowery, więcej miejsc dla rowerów
(wymiana pomarańczowego stojaka na bardziej pojemny);

•

Przeprowadzenie akcji znakowania rowerów;

•

Organizacja miejsca do pozostawiania hulajnóg i deskorolek.

•

Miejsca do pozostawiania rowerów w wystarczającej ilości i w takim miejscu, by nie
zagradzały drogi.

d) Parking, zakazy parkowania i zatrzymywania się
•

Wyrysować linie na chodniku oznaczające miejsca w których można parkować, tak by dla
pieszych zostało 1,5 m;

•

Zaznaczyć wyraźnie dokąd można parkować przed przejściem dla pieszych, tak, by zachować
zgodnie z przepisami 10m odstępu

•

Wydzielony parking dla rodziców i nauczycieli; “parking, parking i jeszcze raz prosimy
o większy parking”;

•

Zakaz parkowania pod szkołą, ale w zamian za parking dla rodziców (podziemny);

•

Budowa lub przynajmniej jasne ustalenie zasad strefy kiss & drop; doprecyzowanie
i uregulowanie, czy jest możliwość bezpiecznego wypuszczania dzieci na środku ulicy czy też
nie;

•

Wprowadzenie zakazu zatrzymywania się w bezpośredniej bliskości wejścia do szkoły;

•

Poszerzenie ulicy Hiacyntowej;

•

Zakaz blokowania miejsc parkingowych przy szkole przez mieszkańców osiedla;
“Mieszkańcy osiedla zajmują miejsca parkingowe szkoły, byłoby bezpieczniej gdyby mogli je zająć rodzice!”
Wypowiedź rodzica

•

Zagospodarowanie pod parking boiska do rugby, obecnie stoi puste bo mecze rozgrywane są
2 razy w roku.

e) Zmniejszenie prędkości
•

Wolniejszy jazda samochodów;
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•

Ograniczenie prędkości (strefę) do 30km/h lub 20 km/h na wszystkich przylegających do
szkoły ulicach, na Magnoliowej, Hiacyntowej;

•

Zmniejszenie dozwolonej prędkości jazdy.

f) Kontrole:
•

Kontrole prędkości na Wiejskiej i Walecznych - ruch tam jest ogromny a kierowcy bez
wyobraźni;

•

Wysokie kary dla kierowców łamiących przepisy;

•

Kontrole okolic szkoły przez straż miejską;

•

Policja reagująca na obecność bezdomnych w okolicy szkoły, np. sklep koło szkoły;

•

Monitoring wszędzie.

g) Dzieci
•

Egzekwowanie u uczniów przeprowadzania roweru przez ulicę - edukacja permanentna;

•

Przypominanie, by zakładali plecaki na oba ramiona, gdy jadą rowerem.

h) Rodzice
•

Parkować dalej od szkoły i na piechotę pokonywać ostatnie metry;

•

Zaopatrzyć dzieci w kaski rowerowe;

•

Umawiać się z innymi rodzicami i podwozić jednym samochodem kilkoro dzieci;

•

Nie jeździć pod samą szkołę.

i) Inne
•

Połączenie ul. Magnoliowej z Walecznych (przez cmentarz);
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•

Oddzielenie ulic od chodników, np. za pomocą żywopłotów;

•

Wymiana ogrodzenia szkoły, podmurówka jest w bardzo złym stanie a dzieci przypinają do
ogrodzenia rowery, bawią się na nim;

•

Jedna z uczestniczek badań zasugerowała stworzenie Standardu(ów) Mądrego Rowerzysty,
w którym zebrane by były wszystkie fundamentalne zasady; standardy mogłyby być wspólnie
opracowane ale też włączone w podstawę do oceny z wf.

Dobre praktyki wskazywane przez uczestników badań to:
•

Blokady podnoszące się przed samochodami, gdy pieszy wchodzi na przejście (Francja);

•

Parking rowerowy pod Ikeą;

•

Filmy warte obejrzenia, dostępne na YouTube: “Godziny szczytu”, “CycleChic”;

•

Pasy dla rowerów wydzielone w ulicy a nie drogi pieszo-rowerowe, czyli rozwiązanie
zastosowane na ul. Krochmalnej - wygodne, z dobrą nawierzchnią;

•

Niestosowanie kostki na drogach rowerowych;

•

Pasy i azyle dla rowerzystów na ulicach;

•

Dbałość o wizualną stronę dróg, o zieleń przy nich, dobrym przykładem jest tu ulica Ogrodowa;

•

Zakładanie koszulek odblaskowych, gdy uczniowie wychodzą całą klasą, widać ich wtedy
z daleka.

b) Edukacja
W badaniach ankietowych zapytaliśmy uczniów i uczennice o dotychczasowy udział w zajęciach
dotyczących zachowania się w pobliżu drogi. Uczestnictwo potwierdziło 40% badanych uczniów.
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W wywiadach pogłębionych i pytaniach otwartych ankiety rodzice przekazali nam szereg pomysłów
dotyczących podniesienia bezpieczeństwa. Poniżej przedstawiamy te dotyczące szeroko rozumianej
edukacji, która może być realizowana przez rodziców, szkołę i nauczycieli oraz władze miasta,
instytucje, organizacje.
a) Wskazówki dla rodziców
•

Rozmowy z dziećmi, na tematy związane z ruchem pieszym, rowerowym i drogowym,
zachęcanie ich do tego, by:
-

•

uważały na przejściach;
nie przejeżdżały rowerami przez przejścia dla pieszych;
rozglądały się i nie spieszyły;
nie korzystały z telefonu w drodze;
jeśli widzimy zdarte kolano dopytać, co się stało i wspólnie szukać rozwiązań na
przyszłość.

Zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej i samodzielności:
“Zachęcanie do większej fizycznej aktywności, by dzieci uczyły się samoodpowiedzialności. Podrzucając dzieci
autem łatwo je rozleniwić. A jeżdżąc rowerem dziecko uczy się też dbać o rower, o przypinanie go. Im częściej
jeździ, tym się bardziej dotlenia.”
Wypowiedź osoby z kadry

•

Dbałość o odblaski i widoczne kolory ubrań, jesienią i zimą.

•

Dawanie dobrego przykładu.

•

Udział w spotkaniach dla rodziców.

•

Zaufanie dziecku, dzięki czemu ono będzie się uczyło samodzielności.

•

Tłumaczenie dzieciom przepisów i zasad ruchu drogowego.

•

Uczyć przez wspólne przejazdy rowerem, tak, by dziecko obserwowało rodzica i uczyło się w
praktyce.

•

Dawać dobry przykład.

Wskazówki dla szkoły i nauczycieli:
•

Udział w kolejnych wydarzeniach sportowych i rowerowych, jak „Rowerowy maj” (akcja
bardzo chwalona za mechanizm zbierania nalepek, który wciąga dzieci, za współpracę Rady
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Rodziców przy zakupie nagród, za zaangażowanie nauczyciela wf-u i świetnych
prowadzących).
•

Zwrócenie rodzicom uwagi odnośnie niewłaściwego wysiadania dzieci "w biegu"
z samochodów.

•

Prelekcje straży miejskiej podczas zebrań dla rodziców.

•

Edukować, pokazywać dobre praktyki, zachowania na drodze.

•

Realizować praktyczne zajęcia, na których dzieci z prowadzącymi będą analizować i omawiać
bezpieczne i niebezpieczne miejsca i zachowania w drodze do szkoły, praca na zasadzie
omówienia drogi każdego ucznia i wskazania możliwych ulepszeń.

•

Prowadzić zajęcia z rozpoznawania zachowań niebezpiecznych i samoobrony .

•

Nauczyciele 1-3 mogą wykorzystywać każde wyjście na plac zabaw do uczenia zachowania na
drodze.

•

Można jeździć z uczniami na wycieczki rowerowe.

•

Prowadzić pogadanki o bezpieczeństwie i szacunku, rozmowy na godzinie wychowawczej albo
realizowane razem dla dzieci i rodziców.

•

Omówienie z dziećmi konkretnych sytuacji, najlepiej pojedynczo i bez odkładania w czasie.

•

Zajęcia z instruktorami jazdy; nauka jazdy rowerem, egzaminy na kartę rowerową.

•

Wyjścia na place do nauki jazdy rowerem.

•

Zachęcanie dzieci do chodzenia na piechotę.

•

Rozmowy wychowawców z dziećmi o ich drodze do szkoły i docenianie osób samodzielnie
przyjeżdżających czy idących, tak, by dzieciaki czuły się z tego dumne, ale i wiedziały, że ktoś
się troszczy o ich bezpieczeństwo.

•

Sprawdzanie zaparkowanych rowerów, czy są bezpieczne, kompletne, mają światła oraz czy
są bezpiecznie zaparkowane; liścicki do właścicieli i rozmowy z nimi.

Miasto/ społeczeństwo
•

Promować codzienną jazdę na rowerze: “wdrażanie stylu holenderskiego - że można wyglądać
z klasą i poruszać się wszędzie po mieście na rowerze (niestety ludzie się boją, że zmokną, że
zimno, że szpilki…)”

•

Realizacja dużych akcji edukacyjnych, przy wsparciu znanych i dużych organizacji, np. Akcja
Miejska, mających na celu uczenie właściwych zachowań pieszych, rowerowych, drogowych;
realizacja długich, rozłożonych w czasie programów, nie tylko jednorazowych.

7. Podsumowanie
Okolica Szkoły Podstawowej nr 4 charakteryzuje się sąsiedztwem domów jednorodzinnych z wąskich
ulicami i małą ilością miejsc postojowych, a jednocześnie z dużym ruchem samochodowym.
W ciasnych uliczkach nie ma też miejsca na wytyczenie dróg rowerowych, a ciągi piesze są wąskie.
Szkoła nie posiada własnego, wewnętrznego parkingu, a najbliższe sąsiedztwo (szkoła na
Magnoliowej, zakład mechaniki samochodowej) także potrzebują miejsc postojowych. Te wszystkie
czynniki sprawiają, że w godzinach szczytu, gdy wiele osób śpieszy się, by zawieźć dziecko do szkoły
i pojechać do pracy, w okolicach placówki robi się ciasno i niebezpiecznie. Ruch samochodowy,
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parkowanie na chodnikach, piesi i rowerzyści wspólnie tworzą chaos niebezpieczny zwłaszcza dla
najmłodszych.
Największym problemem jest brak bezpiecznej zatoki na jednokierunkowej części ulicy Hiacyntowej
pozwalającej na krótki postój, by dziecko mogło szybko wysiąść i przejść do szkoły. Zdarzają się
sytuacje, gdy dzieci wysiadają w biegu, także na środku ulicy, w tym samym czasie inni kierowcy
starają się wyprzedzić stojący pojazd. Zarówno dorośli (rodzice i kadra szkoły), jak i dzieci sugerowali,
żeby powstał parking czy rozwiązania typu kiss’n’drop, żeby móc bezpiecznie i szybko wysadzić
dziecko do szkoły.
Osobnym i znaczącym problemem dzieci docierających do szkoły są przejścia dla pieszych. Dotyczy to
zwłaszcza przejść przy poszczególnych skrzyżowaniach ulicy Walecznych i ulicy Węglarza, ale także
przejść w bliskim otoczeniu szkoły.
Kierowcy jeżdżą zbyt szybko i nie zwracają uwagi na dzieci będące na przejściach. Czasem też przejścia
są niewidoczne ze względu parkujące samochody czy inne przeszkody (np. przystanek zasłaniający
widoczność u wylotu ul. Wiejskiej w Walecznych). Jedyną ochroną i tylko na dwóch przejściach jest
osoba przeprowadzająca dzieci, niestety kończy ona pracę o 15.30, a więc wcześniej niż kończą się
zajęcia dodatkowe. Co ważne, w zasadzie żadne ze wskazywanych jako niebezpieczne przejść nie jest
chronione odpowiednią infrastrukturą. Na ulicy Walecznych, po której samochody jeżdżą z wielka
prędkości i gdzie sytuacja znacząco pogorszyła się w ostatnich latach nie ma progów zwalniających ani
sygnalizacji świetlnej.
Osoby badane wskazują potrzebę uspokojenia ruchu także przy samej szkole, np. poprzez progi
zwalniające, wprowadzenie strefy 20 lub 30 km/h czy też całkowity zakaz wjazdu dla wszystkich poza
mieszkańcami.
Wreszcie istotnym tematem jest zagwarantowanie bezpiecznego dojazdu do szkoły rowerzystom,
którym brakuje wydzielonych pasów ruchu czy dróg, zwłaszcza w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły.
Należy podkreślić, że wobec tak licznych problemów i braków związanych z infrastrukturą, osoby,
które wzięły udział w badaniu są świadome, że bezpieczeństwo ich dzieci zależy przede wszystkim od
edukacji. Nasi rozmówcy przekazali wiele pomysłów na szeroko rozumianą edukację, począwszy od
dobrego przykładu przekazywanego przez rodziców a skończywszy na udziale w akcjach takich, jak
“Rowerowy maj”.
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