
- bezpieczna droga do szkoły

Projekt pilotażowy we Wrocławiu 



SZKOLNA ULICA

Efekty:
- w Wiedniu oraz Belgii wzrosła liczba 
dzieci poruszająca się do szkoły 
rowerem, hulajnogą i pieszo!

przed po

Na czym polega?
Na czasowym (zazwyczaj rano) wyłączeniu z ruchu zmotoryzowanego 
ulicy przy szkole w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci na ostatnim 
odcinku drogi do szkoły. 

Zasady:
- wyłączenie obejmuje drogę przy szkole, 
- jest czasowe – zazwyczaj rano przed rozpoczęciem lekcji na ok. pół godziny,
- stawiane bariery są tymczasowe – rozstawiane i usuwane w odpowiednim czasie,
- droga nie może prowadzić transportu zbiorowego.



Więcej uczniów 
chodzi i 

dojeżdża 
rowerem do 

szkoły

Taka aktywność 
staje się 
normalna

Mniej rodziców 
odwozi dzieci 

do szkoły

Chodzenie i 
jeżdżenie do 

szkoły staje się 
bezpieczniejsze

Rodzice odwożą 
dzieci 

samochodami do 
szkoły

Ulica szkolna 
staje się mniej 

bezpieczna

Więcej rodziców 
decyduje się na 
odwożenie dzieci 

do szkoły

Przy szkole robi 
się coraz mniej 

bezpiecznie 

Bezpieczna droga do szkoły

Jak jest teraz? Jak mogłoby być?



Bezpieczna droga do szkoły – trochę danych 

31,5 % dzieci chciałoby jeździć 

do szkoły rowerem

źródło: ankiety przeprowadzone na potrzeby Diagnozy dla Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia, 2018 r. 



Co proponujemy? 
Pilotaż szkolnej ulicy we Wrocławiu! 

Zakres szkolnej 
ulicy

SZKOŁA



Pilotaż szkolnej ulicy we Wrocławiu!

Jak to będzie wyglądało?

Będziemy zamykać ulicę przy szkole za pomocą 
przenośnych szlabanów 30 minut przed rozpoczęciem 
pierwszej lekcji. 

Plan działań w szkole:
1. Badania wstępne 

• Zbieranie danych w terenie na temat ruchu samochodowego 
• Ankieta wśród rodziców i dzieci 

2. Działania informacyjne kierowane do rodziców i mieszkańców 
ulicy przedstawiające planowane zmiany

3. Pilotażowe zamknięcie ulicy – pn – pt, godz. 7.30 – 8.00
4. Badania w czasie pilotażu

• Zbieranie danych w terenie na temat ruchu samochodowego
• Ponowna ankieta wśród rodziców i dzieci 

5. Analiza danych i propozycje działań infrastrukturalnych
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w godz. 
7.30 - 8.00



Liczymy na Państwa wsparcie oraz aktywny udział w akcji!

Organizator:
Biuro Zrównoważonej Mobilności UM Wrocławia
e-mail: bzm@um.wroc.pl
tel. 71 777 79 22 


