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Szkolne plany podróży 

• Projekt realizowany był w ramach kampanii 
Rowerowy Maj. 

• W zajęciach warsztatowych uczestniczyły 
klasy IV – VI szkół podstawowych. 

• Termin – kwiecień 2015 roku. 
• Czas – 2 godziny. 
 





Cel 

• Przygotowanie uczniów do samodzielnego 
poruszania się do i ze szkoły. 

• Analiza otoczenia szkoły. 

• Wskazanie najkorzystniejszych i 
najciekawszych dróg do szkoły i do domu. 

• Przygotowanie dorosłych do samodzielności 
dzieci – nauczyciele i rodzice. 



Droga do szkoły 





Ćwiczenie 



Przestrzeń potrzebna do 
przetransportowania 60 osób 



Wyobraź sobie twoje miasto za 20 lat: 

 Jak chciałbyś żeby wyglądało? To miejsce, gdzie dzieci mogą 

bawić się bezpiecznie? Gdzie powietrze jest czyste? Gdzie 
można pójść pieszo, aby zrobić zakupy? Z dużą ilością parków i 
zieleni? Gdzie firmy mogą się rozwijać? 

 http://www.eltis.org/pl/resources/videos/ljubljana-winner-european-mobility-week-award 
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Jak zrównoważyć transport? 



Plany mobilności 

   Działania w celu zmniejszenia podróży 
samochodem poprzez umożliwienie ludziom 
większego wyboru sposobów poruszania się 

 



Szkolny Plan Podróży 

 To dokument, który określa w jaki sposób podróż do 

szkoły ma być bardziej bezpieczna oraz aktywna przy 
wykorzystaniu zrównoważonych form podróżowania 
(pieszo, rowerem, transportem zbiorowym, za pomocą 
wspólnych dojazdów samochodem).  

 



Szkolny Plan Podróży 

Poziom III: PRODUKTY 

Modal split dla szkoły Plan mobilności szkoły Plan naprawczy 

Poziom II: Narzędzia 

Mapy Ankieta 

Poziom I: WYKONAWCY 

Lider Uczniowie 



Ankieta 

• Rodzaj transportu 

• Odległość 

•  Czas 

• Trudności 

• Propozycje zmian 

 



Modal split dla klasy 

Pieszo

Rowerem

Autobusem

Samochodem



Mapa 

Sz
ko

ła
 



 
Aktualna sytuacja transportowa wokół szkoły 

 
• Rodzice parkujący samochody w nieodpowiednich miejscach, co 

powoduje spore utrudnienia,  
•  Nadmierna ilość samochodów zaparkowanych w okolicy szkoły,  
•  Nadmierna prędkość ruchu w okolicy szkoły, 
•  Brak chodników, 
•  Brak infrastruktury rowerowej, 
•   Znaczne natężenie ruchu samochodowego w godzinach szczytu, 
•   Brak patroli policyjnych w okolicach szkoły, 
•   Ograniczony dostęp do transportu zbiorowego, 
•   Miejsca szczególnie niebezpieczne (brak elementów uspokojenia 

ruchu drogowego), 
•   inne. 

 





Szkolny plan podróży 

Cele ogólne 

 

1. Mniej samochodów 

2. Promocja aktywnych form 
poruszania się 

3. Zwiększenie samodzielności 

4. Ładniejsze otoczenie szkoły 

 

 

 

Analiza sytuacji 

 

1. Otoczenie szkoły 

2. Infrastruktura (parkingi, 
chodniki, drogi rowerowe, 
mała architektura, zieleń) 

3. Komunikacja zbiorowa 

4.Prędkosć pojazdów 

 

 

Plan naprawczy 

 

1. Poprawa infrastruktury 

2. Promocja aktywności 
fizycznej 

3. Promocja transportu 
zbiorowego 

4. Ograniczenie liczby 
samochodów 

 



QUIZ 



8. Zrównoważenie transportu w 
mieście pozwala na: 

A) intensywny rozwój sieci drogowej, co 
pozwala na sprawniejszy przewóz towarów i 
ludzi. 

B)  rozwój handlu oraz usług dzięki zwiększeniu 
przyjaznych przestrzeni publicznych. 

C) spadek zanieczyszczenia powietrza dzięki 
budowie nowoczesnych parkingów 
podziemnych. 

 

 



 

 

 

Dziękuję za uwagę. 

 


