
Szanowni Rodzice 

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Ruchu Drogowego przy współpracy z Urzędem Gminy Żabia Wola przeprowadza 

badanie ruchu i systemu transportowego w Gminie Żabia Wola w ramach projektu: „Wyznaczenie modelu systemu 

transportu pasażerskiego w gminach wiejskich na przykładzie gminy Żabia Wola. Badanie ruchu i zdefiniowanie 

problemów transportowych oraz ich optymalnych rozwiązań”. 

Celami projektu są między innymi: 

 zwiększenie efektywności transportu (poprawa funkcjonowania połączeń autobusowych), 

 poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, 

 likwidacja wykluczenia społecznego związanego z transportem (np. brak możliwości dojazdu do wybranego 

miejsca pracy, szkoły lub lekarza)  

 

Zebrane dane posłużą do opracowania katalogu rozwiązań problemów transportowych w gminie Żabia Wola. 

Z uwagi na ważny wymiar projektu dla mieszkańców Gminy w projekt zaangażowały się wszystkie Szkoły 

Podstawowe w Gminie. 

Dodatkowo projekt ma ważny edukacyjny i społeczny aspekt dla dzieci i młodzieży. Wzmacnia budowanie więzi 

społecznych, poczucie odpowiedzialności wśród młodych, pokazuje możliwości realnego działania i rozwiązywania 

problemów, a także daje możliwość pozyskania przez dzieci pierwszego doświadczenia przy realizacji badań 

w społeczności. 

KAŻDY UCZEŃ otrzyma podczas lekcji TRZY sztuki tej samej ankiety, które w ciągu najbliższych kilku dni powinny 

zostać wypełnione i do 12 grudnia zwrócone przez ucznia do szkoły – do nauczycieli.  

Każda ankieta powinna zostać wypełniona przez inną osobę, zgodnie z poniższym wskazaniem. 

 

Zadaniem uczniów w tym przedsięwzięciu jest więc zebranie informacji od 3 wybranych osób.  

Prosimy nie wypełniać ankiet w czyimś imieniu oraz zwrócić uwagę, żeby uczniowie „ankietowali” wg klucza.  

Pozwoli to na uzyskanie dobrego wyniku badania, który wpływać będzie na realizację całego projektu, a w przyszłości 

także na organizację transportu w Żabiej Woli. 

Uczniowie klas: 1, 3, 5 i 7 zwracają ankiety wypełnione przez: 

Ankieta 1 - uczeń szkoły podstawowej w gm. Żabia Wola (ankieta wypełniona na godzinie wychowawczej w szkole) 

Ankieta 2 - osoba w wieku od 30 do 49 lat (ale nie rodzic - osoba nie mająca dziecka w szkole podstawowej  

w gminie Żabia Wola, mieszkaniec gminy Żabia Wola). 

Ankieta 3 - osoba w wieku 50+ (mieszkaniec gminy Żabia Wola, nie może być z rodziny). 

 

Uczniowie klas 2, 4, 6 i 8 zwracają ankiety wypełnione przez: 

Ankieta 1 - osoba w wieku  do 29 lat, ale nie uczeń szkoły podstawowej, mieszkaniec gminy Żabia Wola. 

Ankieta 2 - jeden z rodziców ucznia w wieku od 30 do 49 lat, lub jeśli rodzic ma inny wiek, ale tylko wtedy, to inna 

osoba od 30 do 49 lat mieszkająca w gminie Żabia Wola. 

Ankieta 3 - osoba w wieku 50+, (mieszkaniec gminy Żabia Wola, może być z rodziny). 

 

Badanie jest anonimowe. Prosimy o rzetelne wypełnienie formularzy. W przypadku chęci przekazania dodatkowych 

informacji dot. transportu w Żabiej Woli prosimy o dopisanie swoich uwag na ostatniej stronie formularza ankiety 

albo dołączenie oddzielnej kartki z uwagami. Wszystkie uwagi będą przeanalizowane i będą miały wpływ na 

opracowany katalog rozwiązań problemów transportowych dla Gminy Żabia Wola. Wyniki ankiety zostaną 

przekazane uczniom, rodzicom oraz mieszkańcom Gminy po zakończeniu i opracowaniu badania. 


