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Rodzice chcący zaangażować się 
w Pieszy Autobus: 
 wyznaczają trasę Pieszego 

Autobusu, którą będą chodzić 
wraz z dziećmi do szkoły, 

 udostępniają trasę Pieszego 
Autobusu innym rodzicom na 
terenie szkoły, 

 organizują grupę dzieci (min. 
4 osoby), które mogą przyłączyć 
się do Pieszego Autobusu na 
wybranej trasie, 

 przygotowują „rozkład jazdy” 
Pieszego Autobusu, 

 zostają „kierowcami”  Pieszego 
Autobusu zaprowadzając/
przyprowadzając grupę dzieci do/
z szkoły, 

 robią dokumentację fotograficzną 
(4 zdjęcia) Pieszego Autobusu. 

Projekt Droga do szkoły: bezpieczna, 
zdrowa i ekologiczna- Let’S Move! (Let 
Schools Move in a Healthy, Safe and 
Sustainable Way- Let’S Move!)  jest 
realizowany w ramach programu 
Erasmus+ (działanie „Współpraca na 
rzecz innowacji i wymiany dobrych 
praktyk”) w partnerstwie  z miastami: 
Sueca (Hiszpania), Koprivnica 
(Chorwacja) i Haute Savoie (Francja). 

Podstawowym zadaniem projektu jest 
promowanie wśród uczniów szkół 
podstawowych zrównoważonych, 
zdrowych i bezpiecznych sposobów 
przemieszczania się. Celem programu 
jest wypracowanie, na podstawie 
obserwacji i analiz, systemu 
zapewniającego bezpieczeństwo 
uczniów przybywających do szkoły 
pieszo lub rowerem oraz podejmowanie 
konkretnych działań podnoszących ww. 
bezpieczeństwo.  Ponadto przewiduje 
aktywności propagujące zrównoważone 
sposoby przemieszczania ze względu na 
ich walory prozdrowotne i sprzyjające 
ochronie środowiska. 

Pieszy Autobus polega na wspólnym, 
pieszym przemieszczaniu się uczniów do 
szkoły i z powrotem przy towarzyszeniu 
przynajmniej jednej osoby dorosłej. 

Korzyści: 
 
pomoc innym rodzicom 
w doprowadzeniu dzieci 
do szkoły, 
 
budowanie więzi pomiędzy 
uczniami poprzez wspólne 
przemieszczanie się, 

 
ograniczenie ruchu 
samochodowego przy szkole - 
ekologiczna alternatywa dla 
podwożenia dzieci do szkoły 
 
poznanie swojej okolicy, trasy 
do szkoły, lepsza orientacja 
w terenie, 
 
ruch na świeżym powietrzu. 



Korzyści płynące z udziału 
w programie Let’S Move: 
 

 wzrost dziennej aktywności fizycznej 
u uczniów, pomoc w walce z otyłością, 

 wzrost bezpieczeństwa w środowisku 
szkolnym- ograniczenia liczby 
samochodów i z tym związana poprawa 
bezpieczeństwa w okolicach szkoły, 

 zwiększenie wiedzy uczniów o przestrzeni 
funkcjonowania, 

 budowanie więzi pomiędzy uczniami 
poprzez grupowe wycieczki, 

 oszczędzanie energii przez zmianę 
przyzwyczajeń- zamiast jazdy 
samochodem, korzystanie z roweru lub 
przemieszczanie się pieszo, 

 poprawa jakości powietrza, redukcja 
emisji CO2, transformacja w kierunku 
gospodarki niskoemisyjnej, 

 rozwój umiejętności w zakresie języków 
obcych i komunikacji u uczniów, 

 wzrost motywacji i satysfakcji u uczniów 
w związku z wykonywana podczas 
programu pracą. 


