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PRZEDSZKOLA W SZKOŁACH

Kraków, 12 marca 2015 r.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Biuro Rozpoznawania Zagrożeń

Nowe regulacje !

� Z dniem 15 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie MEN 
z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony 
przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest 
prowadzone przedszkole utworzone w wyniku 
przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów 
przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej 
(Dz.U. z 2015, poz. 20).

� Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego 
w art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 
827 oraz z 2014 r. poz. 7 i 811).

� Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy z dniem 1 wrze śnia 2016 
r. z mocy prawa oddziały przedszkolne zorganizowane w 
szkołach podstawowych przekształca się w przedszkola 
funkcjonujące w ramach zespołów szkolno-przedszkolnych.
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� Niniejsze rozporządzenie MEN reguluje wymagania 
ochrony przeciwpożarowej, jakie mają zastosowanie do 
lokalu przedszkolnego, powstałego z przekształcenia 
oddziału przedszkolnego, który będzie funkcjonował w 
istniejącym budynku szkoły podstawowej (lub w części 
użytkowanego budynku szkoły).

� Rozporządzenie nie dotyczy „nowych” przedszkoli 
powstających w szkołach podstawowych. W takich 
przypadkach mają zastosowanie ogólne warunki 
wynikające z przepisów ochrony przeciwpożarowej.
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Szacuje si ę, że przedmiotowe rozporz ądzenie 
będzie dotyczy ć ok. 9 000 szkół podstawowych i ok. 
15 000 istniej ących oddziałów przedszkolnych na 
terenie kraju.

Wprowadzenie w życie przedmiotowego 
rozporz ądzenia mo że oznacza ć w najbli ższych 
latach (2015-2016) kolejny wzrost liczby ekspertyz 
kierowanych do uzgodnie ń przez KW PSP
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� Regulacje ujęte w rozporządzeniu zasadniczo 
podzielone zostały na dwie części, tj. pierwsza część 
dotyczy regulacji w zakresie odnoszącym się do 
wymagań dla lokali przedszkolnych, zaś druga część 
odnosi się do określenia wymagań dla pomieszczeń 
towarzyszących (stołówka, sala gimnastyczna, 
szatnia), znajduj ącymi si ę poza lokalem 
przedszkolnym, oraz wymagań zapewniających 
bezpieczne  przejście dzieci przez szkołę pomiędzy 
lokalem przedszkolnym a tymi pomieszczeniami 
towarzyszącymi. 
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Rozporządzenie MEN (regulacje)

� (§ 2) Rozporządzenie przewiduje, że przedszkole 
powstałe w wyniku przekształcenia dotychczasowego 
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, co 
do zasady, będzie mogło funkcjonować w lokalu 
znajdującym się w użytkowanym budynku szkoły lub 
jego części spełniających wymagania określone w 
przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach 
ochrony przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia 
ludzi ZL II, lub wymagania uzgodnione w właściwym 
KW PSP, w trybie określonym w tych przepisach 
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Dopuszcza się jednak możliwość prowadzenia 
przedszkola w lokalu znajdującym się w 
użytkowanym budynku szkoły lub jego części, w 
sposób inny niż to określono w § 2 niniejszego 
rozporządzenia.

Rozporządzenie różnicuje wymagania ochrony 
przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal 
przedszkola w zależności od tego, czy w 
przedszkolu zorganizowano tylko jeden oddział, 
czy też w przedszkolu będzie funkcjonować 
więcej niż jeden oddział.
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Dopuszcza się prowadzenie przedszkola 
jednooddziałowego, jeżeli:

1. Lokal jest użytkowany przez nie więcej niż 25 dzieci;
2. Lokal znajduje się na I kondygnacji nadziemnej budynku i stanowi 

zwarty zespół przylegających do siebie i powiązanych funkcjonalnie 
pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia przedszkola;

3. Lokal znajduje się w strefie pożarowej wykonanej z elementów NRO;
4. Lokal posiada co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym 

jednym są drzwi wyjściowe z pomieszczenia, a drugim drzwi lub okno 
umo żliwiaj ące ewakuacj ę dzieci w sposób bezpieczny .

5. Lokal wyposażony jest w gaśnice o skuteczności gaśniczej 21A
6. Stałe wyposażenia i wystroju oraz wykładziny – co najmniej trudno 

zapalne
7. W strefie pożarowej nie występują inne lokale, w którym prowadzone 

jest przedszkole, inne formy wychowania przedszkolnego, oraz inna 
forma dla dzieci do lat 3
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Dopuszcza się prowadzenie przedszkola 
jednooddziałowego, jeżeli:

8.  W lokalu oraz na drogach ewakuacyjnych nie występują warunki 
techniczne będące podstawą do uznania budynku za zagrażający 
życiu ludzi, w odniesieniu do wymagań określonych dla kategorii 
ZL III, oraz są spełnione wymagania określone w przepisach 
dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów, odnoszące się do tej kategorii.
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Dopuszcza się prowadzenie przedszkola 
wielooddziałowego, jeżeli:
Oprócz warunków wymienionych dla przedszkola 
jednooddziałowego, należy uwzględnić:
1. Lokal jest oddzielony od pozostałej cz ęści 

budynku ścianami wewn ętrznymi ≥ EI 30 
(wszystkie zamkni ęcia równie ż ≥ EI 30)

2. Pomieszczenie lokalu, z wyjątkiem pomieszczeń 
pomocniczych, posiada co najmniej dwa wyjścia 
ewakuacyjne, przy czym jednym z nich są drzwi 
wyjściowe z pomieszczenia, a drugim – inne drzwi 
lub okno umo żliwiaj ące bezpo średnie 
wyprowadzenia dzieci na przestrze ń otwart ą
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Dopuszcza się prowadzenie przedszkola 
wielooddziałowego, jeżeli:

Pomieszczenia lokalu, w którym może przebywać 
więcej niż 30 osób (§ 4 pkt 4)
Wymagania:
1. Dwa wyjścia ewakuacyjne, oddalone od siebie o co 

najmniej 5 m, prowadzące na przestrzeń otwartą.
2. Przy czym dopuszcza się, aby jedno z wyjść 

stanowiło wyjście na drogi ewakuacyjne wewnątrz 
budynku, jeżeli warunki ewakuacji z pomieszczeń 
lokalu są zgodne z wymaganiami jak dla ZL III, a 
długość dojścia ewakuacyjnego z tych pomieszczeń 
nie przekracza 20 m.
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Przykłady komunikacji pomi ędzy lokalem 
przedszkolnym a stołówk ą szkoln ą w 

zależności od miejsca lokalizacji stołówki
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Przykład: Komunikacja pomi ędzy przedszkolem i stołówką 
na I kondygnacji nadziemnej 
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X

Dopuszcza się, aby 
jedno z wyjść stanowiło 

wyjście na drogi 
ewakuacyjne wewnątrz 
budynku, jeżeli warunki 
ewakuacji są zgodne z 
wymaganiami dla ZL III, 

a długość dojścia 
ewakuacyjnego z tego 

pomieszczenia nie 
przekracza 20 m.> 

30
 o

só
b

> 30 osób

Przejście przez szkołę pomiędzy 
lokalem przedszkolnym a stołówką 

odbywa się drogami ewakuacyjnymi, w 
obszarze których spełnione są warunki 
ZL III, a z każdego miejsca na drodze 

tego przej ścia jest zapewniona 
możliwo ść ewakuacji do 

bezpo średnio na zewn ątrz, lub do 
sąsiedniej strefy, lub do stołówki, 
lub do lokalu przedszkolnego…. –

drogami długo ści nie 
przekraczaj ącej 20 m , a jeżeli na tej 

drodze występują schody 
(niespełniające wymagań) – 10 m

W lokalu i na drogach ewakuacyjnych prowadzących z 
lokalu na zewnątrz budynku nie mogą występować 

warunki techniczne stanowiące podstawę do uznania 
budynku za zagrażający życiu ludzi, w odniesieniu do 

ZL III, oraz są spełnione wymagania określone w 
przepisach dot. ochrony ppoż. budynków, innych 

obiektów i terenów, odnoszące się do tej kategorii ZL

Pomieszczenie lokalu – dwa 
wyjścia ewakuacyjne, przy czym 
jednym z nich są drzwi wyjściowe 
z pomieszczenia, a drugim – inne 

drzwi lub okno umożliwiające 
bezpośrednie wyprowadzenie 
dzieci na przestrzeń otwartą

Długości dojść ewakuacyjnych i 
dróg ewakuacyjnych, którymi 

odbywa się przejście dzieci przez 
szkołę pomiędzy lokalem a stołówką 

(szatnią i salą gimnastyczną) -
można powiększyć o 100%, jeżeli 

zapewnione są dwa kierunki 
ewakuacji, a dojścia te i drogi nie 
pokrywają się ani nie krzyżują się

Przykład A: Lokalizacja stołówki na kondygnacji 
innej niż pierwsza nadziemna
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Przejście dzieci przez szkoł ę pomi ędzy 
lokalem a stołówk ą odbywa si ę drogami 
ewakuacyjnymi w obszarze których s ą 

spełnione wymagania okre ślone w 
przepisach t-b dla ZL II, z zastrze żeniem 

ust. 3

(ust. 3) Klatka schodowa –
obudowana ścianami i stropami ≥ REI 

60, zamykana drzwiami ≥ EI 30 i 
wyposa żona w urz ądzenia 

zapobiegaj ące zadymieniu lub 
słu żące do usuwania dymu, 

Przykład B: Lokalizacja stołówki na kondygnacji 
innej niż pierwsza nadziemna
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Przejście dzieci przez szkoł ę 
pomi ędzy lokalem a stołówk ą odbywa 

się drogami ewakuacyjnymi w 
obszarze których s ą spełnione 

wymagania w przepisach t-b dla ZL II, 
z zastrze żeniem ust. 3

(ust. 3) Klatka schodowa – obudowana 
ścianami i stropami ≥ REI 60, zamykana 

drzwiami ≥ EI 30 i wyposa żona w 
urządzenia zapobiegaj ące zadymieniu 

lub słu żące do usuwania dymu, 

W tym przypadku nie mo żna 
powi ększyć o 100 % długo ści doj ść 
ewakuacyjnych pomi ędzy lokalem 

przedszkolnym a stołówk ą, nawet je śli 
zapewnione s ą dwa kierunki doj ść 

ewakuacji

Stołówka zlokalizowana na I kondygnacji 
podziemnej albo II nadziemnej 
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Dopuszcza si ę, aby słu żące do ewakuacji schody 
(w obr ębie klatki obudowanej ≥ REI 60, 

zamykanej drzwiami ≥ EI 30, zabezpieczonej 
przed zadymieniem) posiadały stopnie o 

wysoko ści do 0,175 m , jeżeli prowadz ą one na 
kondygnacj ę z której zapewnione jest 

bezpo średnie wyj ście na zewn ątrz budynku lub 
poziomymi drogami ewakuacyjnymi, których 
obudowa oraz zamkni ęcia otworów spełniaj ą 

takie same wymagania jak dla klatek 
schodowych, z których prowadzona jest 

ewakuacja

� Długości dojść ewakuacyjnych i dróg ewakuacyjnych, którymi 
odbywa się przej ście dzieci przez szkoł ę pomi ędzy lokalem a 
stołówk ą (szatnią i salą gimnastyczną) - można powiększyć o 
100%, jeżeli zapewnione są dwa kierunki ewakuacji, a dojścia te 
i drogi nie pokrywają się ani nie krzyżują się.

� Powiększenie dojść nie ma zastosowania do dojść i dróg 
ewakuacyjnych:

� z pomieszczeń lokalu (§ 4 pkt 4), w których może przebywać 
więcej niż 30 osób,

� z pomieszczeń lokalu przedszkolnego,
� ze stołówki, w której zapewnione są warunki ewakuacji 

zgodnie wymaganiami określonymi dla ZL II, zlokalizowanej 
na kondygnacji innej niż pierwsza nadziemna
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� Pomieszczenie szatni i pomieszczenie sali 
gimnastycznej (§ 6 i § 7), z którego korzystają 
dzieci, znajdujące się poza lokalem 
przedszkolnym, muszą spełniać wymagania, 
o których mowa w § 5, czyli wymagania 
analogiczne jak pomieszczenie stołówki
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� Na mocy ustawy (art. 5 ust. 4) organ prowadzący 
przedszkole znajdujące się w lokalu, o którym mowa 
w ust. 3, jest obowiązany uzyskać pozytywną opinię 
właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) 
Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającą 
spełnianie wymagań, o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie ust. 6.

� Ww. opinia powinna być uzyskana przez organ 
prowadzący przedszkole przed wynikającą z 
przepisów ustawy datą przekształcenia z mocy prawa  
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
w przedszkola, czyli przed 1.09.2016 r. 
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WNIOSKI

1. Nie we wszystkich szkołach podstawowych 
będzie możliwe przekształcenie oddziałów 
przedszkolnych na przedszkola; będzie to 
szczególne istotne w kontekście istniejących 
uwarunkowań lokalnych (środowiskowych)

2. Wymagania przepisów mogą ograniczyć lub 
wręcz uniemożliwić korzystanie z szatni lub 
stołówek znajdujących się poza lokalem 
przedszkolnym
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