
 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA 

POSTĘPOWANIA  

W PRZYPADKU AWARII 

LUB WYŁĄCZENIA OGRZEWANIA 

W PRZEDSZKOLU NR 104 

 „Na Misiowej Polanie” 

we Wrocławiu 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Podstawa prawna 

− Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 

oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730) - art. 68 ust. 1 pkt 6 

− Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 

2020r., poz. 1604), § 17, ust.1.  

 

Niniejsza procedura zostaje zastosowana przez dyrektora przedszkola, jeżeli 

w salach przedszkolnych temperatura spadnie poniżej 18°C. 

 

DYREKTOR: 

1. Jeżeli dyrektor przedszkola nie ma możliwości szybkiego usunięcia awarii 

lub podłączenia zapasowego źródła ogrzewania, wówczas ma prawo do 

zawieszenia zajęć, zawiadamiając o tym organ prowadzący. 

2. Jeżeli decyzja o zawieszeniu zajęć dotyczy dnia następnego: 

− dyrektor w formie pisemnej zawiadamia o tym fakcie wszystkich 

rodziców/opiekunów odbierających dzieci, 

− rodzice/opiekunowie potwierdzają zapoznanie się z informacją 

podpisem, 

− informacja powinna zawierać: okres zawieszenia oraz przyczynę 

podjętej decyzji, 

− rodzice dzieci nieobecnych zostają powiadomieni telefonicznie. 

3. Jeżeli decyzja o zawieszeniu zajęć zapada w trakcie trwania dnia 

przedszkolnego: 

− wychowawca telefonicznie zawiadamia rodziców/opiekunów  

o konieczności odebrania dziecka, 

− dyrektor/nauczyciel przedstawia rodzicom/opiekunom pisemną 

informację o zawieszeniu zajęć, 

− rodzice/opiekunowie potwierdzają zapoznanie się z informacją 

podpisem. 

4. Dyrektor podejmuje decyzję o odwołaniu zawieszenia zajęć po usunięciu 

awarii i ustaleniu właściwej temperatury w salach (min. 18°C). 

 

NAUCZYCIELE : 

1. Nauczyciele aż do momentu odbioru dzieci zapewniają im opiekę  

w najcieplejszym pomieszczeniu w przedszkolu. 

2. Dbają o właściwy ubiór dzieci, dostarczają ciepłe napoje, w razie potrzeby 

okrywają kocem. Zaleca się także zabawy ruchowe dla rozgrzania 

organizmu (dostosowane do możliwości i chęci dzieci). 
 

  



Załącznik 1 

 

 

 
 

……………………..        Wrocław, …...…………….. 
/pieczątka przedszkola/         /data/ 

 

 

INFORMACJA O ZAWIESZENIU ZAJĘĆ  

W PRZEDSZKOLU NR 104 „NA MISIOWEJ POLANIE” 

  

Dyrektor Przedszkola nr 104 „we Wrocławiu na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1604) - § 7, zawiesza 

zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w placówce na czas oznaczony  

od ……………….… do ………….……… 

 Uzasadnienie: 

W związku z awarią/wyłączeniem ogrzewania i spadkiem temperatury w pomieszczeniach 

przedszkola poniżej 18 °C występuje brak możliwości zapewnienia bezpiecznych  

i higienicznych warunków pobytu dzieci w placówce. 

 Jednocześnie informuję, że w okresie czasowego zawieszenia zajęcia będą prowadzone 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

         …………………………. 

          /podpis dyrektora/ 

  



Załącznik 2 

GRUPA: …………………….. 

Potwierdzam zapoznanie się z Informacją o zawieszeniu zajęć w 

Przedszkolu nr 104 we Wrocławiu na czas określony od ……………………. 

do ………………….: 

Lp. Imię i Nazwisko Dziecka Podpis rodzica 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    
 


