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BEZPIECZNE SZKOŁY W LUBLINIE

O POROZUMIENIU
Porozumienie Rowerowa to grupa
ludzi działającą w stowarzyszeniu
Towarzystwo dla Natury i Człowieka.
Wierzymy, że rowery są fantastycznym
środkiem transportu i robimy wszystko
by jeżdżenie rowerem było
przyjemniejsze i bezpieczniejsze. To
dzięki naszym staraniom Lublin przyjął
Standardy Rowerowe, dzięki którym
nie jeździmy już po kostce betonowej
a po równych asfaltowych drogach
rowerowych. Na bieżąco lobbujemy by
powstawała nowa, wygodna i
bezpieczna infrastruktura rowerowa.
Na tym polu odnosimy spore sukcesy
w Budżecie Obywatelskim.. Uczymy
młodych i dorosłych jak jeździć na
rowerze, by było to bezpieczne.
Organizujemy kampanię zachęcające
do jeżdżenia rowerem – np. Rowerowa
Wiosna,

Dzięki kampaniom zachęcającym do
dojeżdżania na rowerze do szkoły
poznaliśmy problemy dotyczące
bezpieczeństwa ruchu drogowego
jakie dotykają uczniów, rodziców, ale i
kadrę szkolną. W ramach niniejszego
projektu chcieliśmy poznać nie tylko
dane statystyczne, ale też punkt
widzenia społeczności szkolnych.
Publikacja ma charakter edukacyjny.
Prezentujemy co udało się ustalić. Jeśli
Twoja szkoła jest zainteresowana
podobnym badaniem skontaktuj się z
nami!
Porozumienie Rowerowe
http://porozumienierowerowe.pl
e-mail:
porozumienierowerowe@ekolublin.pl
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O PROJEKCIE
Celem projektu było włączenie
społeczności szkolnych na rzecz
poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego pod szkołami
podstawowymi. Działaniem objęto
szkoły podstawowe numer 2, 4, 11, 28,
44.
Na podstawie wyników prawie 800
ankiet internetowych i wywiadów
telefonicznych dowiedzieliśmy się jak
bezpieczeństwo oceniają wszystkie
grupy społeczności szkolnej: uczniowie
i uczennice, kadra szkolna oraz
rodzice. Równolegle na podstawie
własnego doświadczenia
przeprowadziliśmy wizje terenowe w
otoczeniu szkół.
Uzupełnieniem tych danych była
analiza zdarzeń drogowych z udziałem
pieszych i rowerzystów w oparciu o
dane Policji.

Na podstawie zebranych uwag, oraz
obserwacji sformułowaliśmy postulaty
dot. poprawy ruchu drogowego pod
szkołami. Wypracowane rozwiązania
zostały przekazane Prezydentowi
Miasta Lublin w formie petycji.
Wpływ koronawirusa na projekt
Realizację projektu skomplikowało
pojawienie się pandemii koronawirusa
i zamknięcie szkół. W efekcie zamiast
spotkań ze społecznością szkolną
przeprowadziliśmy zdalne ankiety i
wywiady telefoniczne. Utrudniło to
wizje terenowe, które były
prowadzone pod pustymi szkołami.
Uniemożliwiło to zebranie istotnych
informacji o realnych zachowaniach w
otoczeniu szkół Nie udało się także
przeprowadzić praktycznych lekcji
nauki jazdy rowerem w ruchu
drogowym, które podnoszą
umiejętności dzieci w poruszaniu się
rowerem.
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STATYSTYKI
Bezpieczeństwa
ruchu drogowego
pod szkołami
oceniono
pozytywnie. Średnia
wynosi 7,2/10.

6
4

Bezpieczeństwo
najlepiej oceniają
uczniowie, najgorzej
rodzice.

2
0

Uczniowie

Kadra

Rodzice

Średnio

JAK OCENIASZ POZIOM BEZPIECZEŃSTWA W SKALI 1-10?

POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA W
OPINII SPOŁECZNOŚCI SZKOLNYCH
Choć rodzice i kadra pozytywnie
oceniają bezpieczeństwo ruchu
drogowego, to z łatwością wskazują
sytuacje i miejsca niebezpieczne. Tylko
co 10 uczestnik badań nie doświadczył
sytuacji niebezpiecznych. Problemy te
koncentrują się wokół dwóch
tematów: bezpiecznego najbliższego
otoczenia szkoły, oraz bezpiecznych
przejść dla pieszych w drodze do
szkoły.
W otoczeniu szkoły rodzice zgodnie
wskazują, że problemem są rodzice
odwożący dzieci samochodem pod
same drzwi szkoły - tamują ruchu,
stwarzają sytuacje niebezpieczne,
parkują gdzie się da, często
zastawiając wąskie chodniki
prowadzące do szkoły. Gdy do szkoły
prowadzi wspólny ciąg pieszo-jezdny
dochodzi do spychania pieszych przez
samochody. zastawiając wąskie

chodniki prowadzące do szkoły. Gdy
do szkoły prowadzi wspólny ciąg
pieszo-jezdny dochodzi do spychania
pieszych przez samochody.
Przejścia dla pieszych wcale nie są
bezpieczne, nawet gdy objęte są
sygnalizacją. Rodzice i kadra wskazują
tutaj głównie na nadmierną prędkość i
nieuwagę kierowców. Dzieci
doświadczają sytuacji, w których nie
mogą przejść przez pasy, a nawet zejść
z azylu na środki jezdni. Pochwały
zbierają osoby przeprowadzające
dzieci przez pasy - "Pan Stopek".
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POMYSŁY NA POPRAWĘ
Rodzice i kadra z łatwością wskazują
na rozwiązania dot. poprawy
bezpieczeństwa. Najpopularniejsze
rozwiązania dot. prowadzenia
kampanii edukacyjnych, w tym
"Rowerowej Wiosny". Rodzice oczekują,
że pod szkołami będzie wprowadzony
uspokojony ruch oraz realizowane
będą kontrole zachowania się
kierujących pojazdami. Kadra
wskazuje dodatkowo na potrzebę
noszenia odblasów przez uczniów i
uczennice.
Pomysły rodziców
Pod Szkołą Podstawową nr 2
zamieniono drogę dwukierunkową w
jednokierunkową. Dzieci dojeżdżające
do szkoły rowerem zgodnie z
przepisami muszą

objechać szkołę dookoła oraz pokonać
fragment bardzo ruchliwej,
niebezpiecznej ulicy. Rodzic sugeruje
wdrożenia pasa dla rowerów "pod
prąd". Sama zmiana ulicy na
jednokierunkową jest przez rodziców
bardzo chwalona.
Pod Szkoła Podstawową nr 4 jest
podobny problem. Rodzic wskazuje, że
większym zagrożeniem są dzieci
wysiadające po stronie przeciwnej niż
szkoła. Dzieci w aucie rzadko siedzą za
rodzicem, bo uniemożliwia to
rozmowę czy obserwację. Miejsca
wypuszczania dzieci warto
projektować na wysiadanie z prawej
strony. Rodzic sugeruje zmienić
kierunek drogi. My sugerujemy
dodanie pasa dla rowerów "pod prąd".
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28%

tylko co 4 zdarzenie drogowe z
udziałem pieszych powodują
sami piesi

58%

Ponad połowa zdarzeń
drogowych z udziałem pieszych
ma miejsce na przejściu dla
pieszych

52% 58%

najczęstszą przyczyną zdarzeń najczęstszą przyczyną zdarzeń
drogowych zawinioną przez
drogowych zawinioną przez
kierujących jest nieustąpienie
pieszych jest nieostrożne
pierwszeństwa pieszemu na
wejście pod nadjeżdżający
przejściu dla pieszych
pojazd
Na podstawie: Raport: Bezpieczeństwo Ruchu Pieszego w Lublinie w latach 2015-2019
https://porozumienierowerowe.pl/bezpieczne-szkoly/
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54%

tyle zdarzeń drogowych z
udziałem rowerzystów
powodują sami rowerzyści

51%

Najczęściej do zdarzeń
drogowych z udziałem
rowerzystów dochodzi na
jezdni. Rzadko jednak do
zdarzeń dochodzi na ulicach
osiedlowych

81% 41%

tyle zdarzeń drogowych z
najczęstszą przyczyną zdarzeń
udziałem rowerzystów ma
drogowych z udziałem
miejsce przy światle dziennym rowerzystów jest nieustąpienie
pierwszeństwa - zarówno przez
rowerzystów, jak i pozostałych
kierujących
Na podstawie: Raport: Bezpieczeństwo Ruchu Rowerowego w Lublinie w latach 2015-2019
https://porozumienierowerowe.pl/bezpieczne-szkoly/
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Stare blokowiska są
zazwyczaj przyjazne
pieszym, bo były
projektowane z myślą o
nich.

Na osiedlach domków
jednorodzinnych na
pochwałę zasługują skróty
niedostępne dla aut.

Strefa bez samochodu
przed samym wejściem do
szkoły gwarantuje
najwyższe bezpieczeństwo.
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Czteropasowe przejście dla
pieszych to stanowczo nie
jest bezpieczna droga do
szkoły. To zarazem jedna z
najniebezpieczniejszych
dróg w Lublinie - ul.
Kunickiego.

Strefy tempo 30 - niby są
pod wszystkimi szkołami a
jakby ich nie było. Za
ustawieniem znaku rzadko
idą działania mające na
celu uspokojenei ruchu.

Osiedlowa ulica w strefie
tempo 30. Nic tu nie
zachęca do zwolnienia.
Droga prosta, szeroka i z
pierwszeństwem.
Teoretycznie to idealna (i
jedyna legalna) droga dla
uczniów do dojeżdżania
rowerem.

STRONA 9

CO WIDAĆ POD SZKOŁAMI?
Przed szkołami, gdzie
odbywa się największy ruch
pieszych, chodniki są
najwęższe. Dla
bezpieczeństwa wykonuje
się ogrodzenia, które
ograniczają jednak
przestrzeń dla pieszych.
Ciasne furtki utrudniają zaś
wyjście z rowerem czy
hulajnogą.

Przed szkołami notorycznie
spotyka się progi czy
schody. Stwarza to ryzyko
upadku, ale też utrudnia
dojazd rowerem, hulajnogą
czy deskorolką. Problem
mają też osoby o kulach czy
na wózku lub z wózkiem.

Okolice szkół zazwyczaj nie
były zaprojektowane na
wystarczającą liczbę miejsc
parkingowych. W efekcie
auta stoją wszędzie - na
chodnikach, na trawnikach
przed przejściami.
Parkowanie w wielu tych
miejscach jest
niedozwolone i obniża
bezpieczeństwo. Możliwość
parkowania w takich
miejscach powinna być
eliminowana.
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CO JESZCZE WIDZĄ UCZNIOWIE?
Nieplanowaną częścią
projektu był konkurs
plastyczny dla uczniów
szkół. Zamieszczamy trzy
wybrane prace, które
skupiają się na bezpiecznych
przejściach dla pieszych.
Uczniowie intuicyjnie
wskazują, że to
niebezpieczne miejsca.
Potrzeba na nich Pana
Stopka, dodatkowych
znaków czy progów
zwalniających.
Julia Słowikowska, klasa 8D, Szkoła Podstawowa nr 4

Aleksandra Piskorska, klasa 6B, Szkoła Podstawowa nr 11

Możemy uczyć się od
najmłodszych i rozwiązać
problemy niebezpiecznych
przejść dla pieszych. Skupić
należy się jednak na
przyczynach tego, że na
przejściach jest
niebezpiecznie. Pana Stopka
nie wszędzie postawimy a
jego obecność zawsze
będzie zbyt krótka.
Nieuważni kierowcy, którzy
zbyt szybko jeżdżą?
Podejmijmy działania by
zwrócili uwagę na przejście
dla pieszych i przed nim
zwolnili!
Zacznijmy od siebie:-)

Dawid Zadziorski, klasa 7C, Szkoła Podstawowa nr 4
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„Samochód nie chciał mi ustąpić zejścia z pasów”

wypowiedź ucznia*

* - wypowiedź dotyczy utknięcia na azylu dla pieszych na środku jezdni

