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Zespoły Szkół położone są w gminie Lipnica 
w południowo – zachodniej części

województwa pomorskiego. 



Borowy Młyn

Zespół Szkół



Budynki szkół

Zespół Szkół w Brzeźnie Szlacheckim

Zespół Szkół w Borowym Młynie



W Zespołach Szkół mieszczą się:

•Szkoła Podstawowa

•Gimnazjum

•Przedszkole

Są to niewielkie szkoły. Co roku do każdej z nich uczęszcza blisko 

150 uczniów. Szkoły swoim obwodem obejmują okoliczne miejscowości 

w promieniu około 7 km.



Przy każdym z budynków szkolnych znajduje się parking dla 

nauczycieli. W pobliżu szkół nie ma parkingu dla samochodów rodziców 

dowożących swoje dzieci do szkoły. Rodzice parkują najczęściej wzdłuż 

ulicy, co  stwarza dodatkowe zagrożenia dla ruchu drogowego. 

Parking dla nauczycieli przy Zespole Szkół 
w Brzeźnie Szlacheckim

Parking dla nauczycieli przy Zespole Szkół 
w Borowym Młynie



Charakterystyka ruchu w miejscowościach

Droga przy której położone są budynki szkół jest drogą powiatową, 

której szerokość nie przekracza 6 m. Bezpośrednio przy budynkach szkolnych 

znajdują się oznakowane przejścia dla pieszych.

W miejscowościach znajdują się firmy transportowe. Znaczną część 

ruchu stanowią samochody, ciężarowe oraz pojazdy rolnicze.

Ze względu na turystyczny charakter miejscowości duże natężenie 

ruchu ma miejsce w okresie wakacji szkolnych oraz „długich weekendów”.



DROGA DZIECI DO SZKOŁY

Większość dzieci dochodzi do szkół pieszo. Do budynków 

szkolnych prowadzą chodniki, które znajdują się po jednej stronie drogi. 

Około 15% uczniów dowożonych jest przez autobusy komunikacji 

państwowej. Niewielka ilość dzieci w okresie wiosennym i jesiennym 

dojeżdża do szkoły rowerami lub motorowerami.

Dzieci przedszkolne dowożone są samochodami przez rodziców.



Cel szkolnych programów BRD

Głównym celem programów jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród 
dzieci szkolnych poprzez:

•Edukację na temat praw i zasad obowiązujących uczestników ruchu drogowego 
z wykorzystanie nowoczesnych środków dydaktycznych

•Poprawę infrastruktury w okolicy budynków szkolnych

•Zapewnienie  odpowiednich warunków do praktycznej nauki jazdy na rowerze 
i motorowerze

•Szkolenia związane z zasadami udzielania pierwszej pomocy

•Współpracę między szkołami.



I. Szkoleniu kadr oświatowych.

II. Edukacji dzieci i młodzieży.

III. Wzbogacaniu szkolnej bazy dydaktyczno-technicznej i 
wyposażenia metodycznego.

IV. Koordynacji działań edukacyjnych.

V. Edukacji rodziców.

VI. Ochronie dzieci i młodzieży.

REALIZACJA CELÓW

Zadania związane z poprawą BRD realizowane będą poprzez 

działania polegające na:



Poprawa infrastruktury

Zmiana infrastruktury w okolicy budynków szkolnych poprzez:

•Budowę chodników prowadzących do głównych wejść do budynków szkolnych,

•Budowę zatok autobusowych,

•Ulokowanie dodatkowych znaków ostrzegawczych, odnowienie istniejących 

znaków pionowych i poziomych,

•Lepsze oświetlenie ulic,

•Ustawienie barierek zabezpieczających 



Propozycja budowy zatoki autobusowej 

przy Zespole Szkół w Borowym Młynie
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