Wyniki przeglądu placówek oświatowych pod względem bezpieczeństwa

Lp. Nazwa placówki

Utrudnienia związane z parkowaniem
samochodów

Wejście do placówki

Możliwość podjazdu autokaru

Ulica jest dość wąska więc czasami jest
problem z parkowaniem samochodów

b/u

Ulica jest dość wąska więc jest problem z podjazdem pod
placówkę autokaru

1

Przedszkole Nr 28,
ul. Naruszewicza 15

2

Przed placówką znajduje się mały parking,
rodzice odbierający dzieci podjeżdżają pod
sam budynek, dzieci wychodzą tam tylko po
Przedszkole Integracyjne Nr 45, ul. odebraniu przez opiekunów. Zważywszy na
fakt, że w przeszkolu przebywają dzieci
Naruszewicza 15
niepełnosprawne, niepokój budzi stan
nawierzchni drogi dojazdowej i chodnika przy
przedszkolu ( liczne ubytki i nierówności)

3

Przedszkole Nr 67, ul. Sonaty 6a

Samochody są parkowane na wyznaczonych
miejscach.

Dzieci wychodząc z przedszkola
przechodzą na chodnik otoczony
żywopłotem.

Ze względu na wąski przejazd nie ma możliwości podjazdu
autokarów pod przedszkole

4

Przedszkole Nr 69, ul. Narbutta
65/71

b/u

b/u

b/u

5

Przedszkole Nr 80, ul. Łukowa 4

Wjazd do bramy wolny, parkujące samochody nie ma zagrożenia dla dzieci wchodzących
istnieje możliwośc podjazdu autokaru pod placówkę
nie przeszkadzają w dojezdzie do przedszkola i wychodzących z budynku

Dzieci wychodzą i wchodzą do budynku
pod opieką dorosłych (nauczycieli,
pomocy, opiekunów) przedszkole jest
ogrodzone płotem i ma furtkę z zasuwą ,
planowany jest montaż zamka
elektrycznego

Bardzo duże problemy z parkowaniem
samochodów w pobliżu placówki, duża
ilość samochodów prywatnych właścicieli
zaparkowana w pobliżu Przedszkola,
Przedszkole Nr 83, ul. Batorego 35 częste sytuacje zastawiania podjazdu
placówki. (aktualnie prowadzona jest
wymiana nawierzchni chodników przy ulicy
Batorego)

Budynek a także wejście otoczone
ogrodzeniem, w pobliżu ruchliwej ulicy.
Wejście nie wychodzi bezpośrednio na
ulicę. Wejście do przedszkola i ogrodu
zabezpieczone zapadką.
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Przedszkole Nr 108, ul. Olszewska
7/9/11

brak słupków z łańcuchami przed
placówką

8

Przedszkole Nr 117, ul.Sielecka 26 zastawione chodniki przez parkujące samochody

6

samochody parkują przed wejściem do
placówki

Nie ma możliwości podjazdu autokaru pod sam budynek
przedszkola. Autokar parkuje przed wjazdem na teren
przedszkola na ulicy Malczewskiego 13.

Ogromne trudności dotyczące podjazdu autokarów, które
blokują pasy ruchu
samochodów. Brak zatoczek. Wsiadanie do autokaru
następuje w pewnej
odległości od przedszkola lub po przeciwnej stronie ulicy

brak
wąski wjazd - nie ma możliwości podjazdu pod wejście
przedszkola dla autokarów i mikrobusów
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Przedszkole Nr 138,
ul. Karwińska 17

W okolicach przedszkola nie ma parkingu,
samochody parkują na poboczu ulicy (jest to
ulica o niewielkim natężeniu ruchu)

Dzieci wychodzące z budynku są
bezpieczne. Budynek znajduje się przy
ulicy, odgradza go tylko chodnik, jednak
dzieci wychodzące z budynku zawsze są
pod opieką dorosłych (furtkę otwiera
dozorca)

10

Przedszkole Nr 139,
ul. Dąbrowskiego 71a

Przedszkole jest umieszczone w osiedlu, przy
ul. Wiktorskiej. Ulica ta jest jednokierunkowa.
Przed chodnikiem „wjazdowym” (jedyną drogą
wjazdu) stoi znak zakazu. Dlatego,
bezpośredni dojazd do placówki jest również
utrudniony

Z placówki nie ma bezpośredniego
wyjścia na ulicę. Na furtce ogrodowej jest
Nie ma możliwości dojazdu autokarów pod placówkę.
założony domofon. Planowane jest
również założenie szyfratora do szatni.

11

Przedszkole Nr 140,
ul. Kaukaska 2

Wyjście z ogrodu oddzielone jest
w pobliżu przedszkola są wyznaczone miejsca chodnikiem od drogi osiedlowej, brakuje
do parkowania
odpowiedniego oznakowania co zagraża
bezpieczeństwu dzieci
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Przedszkole Nr 142, ul.
Dąbrowskiego 25

Parkowanie samochodów w pobliżu placówki
odbywa się bezpośrednio przed wejściem do
przedszkola.

9

Podjazd autokaru bezpośrednio pod placówkę jest
niemożliwy. W przypadku wyjazdu autokary parkują w
pobliskiej uliczce osiedlowej

Istnieje możliwość podjazdu autokarów pod przedszkole
(parking)

Brak barierek lub słupków oddzielających Brak możliwości podjazdu pod placówkę. Autokary parkują
chodnik od jezdni
na ul. Odolańskiej

Drzwi wejściowe z przedszkola prowadzą bezpośrednio na chodnik od strony ulicy, co stwarza niebezpieczeństwo dla dzieci wychodzących. Podczas
remontu ulicy zdjęto łańcuchy zabezpieczające, namalowano koperty i ustawiono znak 4 miejsca dla inwalidy ( na tych miejscach są zaparkowane
stale
samochody lokatorów) pozbawiając przedszkola dostępu do drogi ewakuacyjnej i wjazdu dostawców w godzinach 7.00- 17.30.

13

Przedszkole Nr 144, ul. Wiktorska
95/97

14

Przedszkole Nr 145,
ul. Goszczyńskiego 17a

Placówka jest budynkiem wolnostojącym, ogrodzonym, oddalonym ok. 70 m od ulicy. Dzieci wychodzą z budynku na ogrodzony teren zamknięty
bramą i furtką. Samochody i autokary parkują na oddalonej ulicy- dzieci jadące na wycieczkę dochodzą do autokaru pod opieką dorosłych.

15

Przedszkole Nr 146,
ul. Sandomierska 2

parkujące samochody nie tarasują dojazdu do
placówki – zostały zamontowane słupki i
brak domofonu
dosadzony żywopłot, które temu zapobiegają

tak
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Przedszkole Nr 147,
ul. Zakrzewska 13

Samochody są parkowane na ulicy
Zakrzewskiej, która jest ulicą mało ruchliwą,
boczną. Pod przedszkolem Nr 147 znajduje
się 6 miejsc parkingowych, w tym 1 dla osoby
niepełnosprawnej.

Przedszkole jest budynkiem
wolnostojącym, ogrodzonym od strony
placu zabaw. Wejście do przedszkola jest
nieogrodzone, bezpośrednio na chodnik i
plac, znajdujący się między budynkami.

Parkowanie samochodów w okolicach
placówki nie jest specjalnie uciążliwe,
występują czasowe trudności wynikające z
położenia placówki w
centrum miasta oraz ze specyfiki pracy
przedszkola

Bezpieczeństwo dzieci wchodzących i
wychodzących z budynku nie jest
Możliwość podjazdu autokarów pod placówkę również nie
zagrożone,
jest ograniczona w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu
teren placówki jest ogrodzony i nie jest
osób korzystających
położony bezpośrednio przy ruchliwej ulicy

b/u

17

Przedszkole Nr 148,
ul. Kazimierzowska 45

18

Przedszkole Nr 149, ul. Dolna 8

W okolicy placówki zarówno od strony ul:
Dolnej jak i Pytlasińskiego są parkowane
samochody

Przedszkole Nr 151, ul. Zaciszna 3

Ulica przy której stoi Przedszkole jest
Dodatkowym zabezpieczeniem,
generalnie mała i mało ruchliwa, natomiast w
wymuszającym wolną jazdę samochodów
bardzo bliskiej odległości od przedszkola
jest garb w jezdni, usytuowany
parkują obce samochody, co bywa bardzo
prostopadle do furtki przedszkola
uciążliwe

19

20

21

Autokar może zaparkować bezpośrednio przy przedszkolu,
bez potrzeby przechodzenia dzieci przez ulicę, bądź
wsiadania z ulicy. Czasem jednak zdarza się, że parkujące
samochody uniemożliwiają podjechanie bliżej przedszkola.
Utrudnieniem jest również szerkość ulicy Zakrzewskiej,(
wąska, parkujące samochody ) co uniemożliwia manewry
autokarem

Nie jest możliwe parkowanie samochodów w
pobliżu placówki. Przedszkole jest
umieszczone przy ulicy osiedlowej
Przedszkole Nr 170, ul. Gandhiego
zablokowanej samochodami mieszkańców.
3a
Dlatego, bezpośredni dojazd do placówki jest
również utrudniony.

W ciągu całej ulicy Kieleckiej parkują
samochody. Rodzice podjeżdżający
Przedszkole Nr 188, ul. Kielecka 20 samochodem często nie mają gdzie
zaparkować, aby bezpiecznie wysiąść z
dzieckiem

Nie ma możliwości podjazdu autokaru pod placówkę- jeśli
jedziemy na wycieczkę autokar parkuje na ul:
Piaseczyńskiej
Dojazd dla autokaru jest dość uciążliwy - ulica Zaciszna i
pozostałe równoległe i przecinające są stosunkowo wąskie.
Zwykle gdy realizowane są wycieczki, utokar podjeżdża do
200 – 300 m od przedszkola.

Na furtce ogrodowej jest założony
domofon. W placówce przy wejściu do
szatni zainstalowany jest szyfrator.

Nie ma możliwości dojazdu autokarów pod placówkę.

Wzdłuż chodnika bezpośrednio przed
wejściem do przedszkola zostały
ustawione słupki zabezpieczające przed
wjazdem samochodów na chodnik,ale
brak łańcuchów powoduje, że dziecko
może wybiec na ulicę.

Podjazd autokaru pod wejście do przedszkola jest
niemożliwy. W dniu wycieczki trzeba pilnować aby
kierowcy nie parkowali pod przedszkolem, zostawili
miejsce dla autokaru.

Wyniki przeglądu placówek oświatowych pod względem bezpieczeństwa
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Przedszkole Nr 189,
ul. Lenartowicza 17

Przy ulicy Lenartowicza , od której jest wejście Wyjście z budynku jest bezpieczne, ale
do przedszkola jest
wyjście na ulicę już nie, ponieważ nie ma
jeden wieki parking dla okolicznych firm i
żadnych bramek zabezpieczających.
banków

23

Przedszkole Nr 190, Racławicka
30a

Wokół placówki ciągle są parkowane różne
samochody i to w dość dużej ilości nawet w
bramie ogródka.

24

Przedszkole Nr 191, ul. Zawrat 22

Z inicjatywy dyrektora i rodziców powstała
Samochody parkujące przed przedszkolem są
barierka zabezpieczająca przed wyjściem Autokarom trudno dojechać pod placówkę
to samochody rodziców.
dziecka bezpośrednio na ulicę

25

Przedszkole Nr 193, ul. Odyńca 61

b/u

Przedszkole Nr 196, ul. Nabielaka
18a

Obowiązuje zakaz wjazdu i parkowania w
zatoczce osiedlowej bezpośrednio przy
dzieci wchodzą i wychodzą z przedszkola
przedszkolu - zakaz ten nie dotyczy jednak
pod opieką rodziców lub opiekunów
mieszkańców dwóch bloków znajdujących się
w bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola

26

Niemożliwy jest podjazd autokaru pod przedszkole,
ponieważ nie ma gdzie zaparkować.Wszystkie miejsca są
zajęte przez samochody parkujące

Wchodzenie i wychodzenie do
przedszkola odbywa się z ulicy osiedlowej, Dojazd autokaru jest utrudniony ze względu na ciasne
po schodkach na których często
uliczki i parkujące samochody
przesiaduje młodzież.

b/u

Brak jest natomiast możliwości podjazdu autokaru pod
przedszkole. Autokary parkują w znacznej odległości od
przedszkola ze względu na bezpieczeństwo dzieci

Autokary nie dojeżdżają bezpośrednio pod placówkę lecz
zatrzymują się przy głównej ulicy, równoległej do
osiedlowej zatoczki, znajdującej się tuż przy wejściu do
placówki
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Między przedszkolem, a przychodnią jest
jedna wąska droga dojazdowa. Problemy z
dojazdem dostawców i służb miejskich
(np.problem stanowi dojazd pogotowia, straży
pożarnej, oraz wywóz śmieci). W ciągu całego
dnia jest zastawiony dojazd do bramy przez
prywatne samochody mieszkańców i
pacjentów przychodni. Problem jest istotny
zarówno dla pracowników jak i rodziców dzieci
przywożonych i odbieranych
z przedszkola

Furtka z budynku przedszkolnego
prowadzi na chodnik,gdzie nie ma ruchu
kołowego, ale niebezpieczne są
popękane, "klawiszujące" płyty
chodnikowe. Problem stanowi wyjście z
ogrodu przedszkolnego, które prowadzi
Całkowity brak możliwości podjazdu autokarów
bezpośrednio na w/w parking i drogę
dojazdową ułożoną z
zapadającej się trylinki. Zarówno droga
dojazdowa jak i chodniki, od 1961 roku, od
kiedy działa przedszkole, nigdy nie były
naprawiane

27

Przedszkole Nr 199,
ul. Bukietowa 10

28

mimo wyraźnego, jednoznacznego
oznakowania bram wjazdowych są one stale
zastawiane przez samochody. Trawniki wokół
dojazdu do przedszkola są zniszczone przez
parkujące samochody, nie ma wyznaczonego bezpośrednie wejście do budynku nie
Przedszkole Nr 228, ul. Marzanny 8
miejsca do przejścia przez ulicę Marzanny,
prowadzi bezpośrednio na jezdnię
rano ze względu na korki uliczne tworzące się
na ul. Woronicza i Wołoskiej, samochody w
poszukiwaniu objazdów kierują się na uliczki
osiedlowe, utrudniając dojście do przedszkola

29

W pobliżu przedszkola parkuje bardzo dużo
samochodów. Jest zastawiana
często droga pożarowa/ oznakowana/ ,
chodnik i trawnik przed samym budynkiem.
Przedszkole Nr 244, ul. Niegocińska Nie przejedzie żaden pojazd służb
9
specjalnych. Często wzywana z
interwencją Straż Miejska , która wypisuje
mandaty , ale nie jest to żadną
karą dla właścicieli pojazdu.

Teren prowadzący do budynku , nawet
chodnik jest zastawiany samochodami.
Dzieci idąc do placówki lawirują między
samochodami. Chodnik bezpośrednio
prowadzący do budynku / nie należy do
przedszkola/ jest słabo oświetlony
oraz w bardzo złym stanie technicznym.

z powodu ciasnoty spowodowanej parkowaniem
samochodów po obu stronach jezdni nie ma mozliwości
bezpośredniego podjazdu autokarów pod przedszkole

W związku z dużą ilością pojazdów pod budynek
przedszkola nie podjedzie
żaden autokar
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Przedszkole Nr 270, ul. Bełdan 5

Placówka jest położona w środku osiedla, w
bloku mieszkalnym. Przedszkole ma oddzielne
wejście, a teren jest ogrodzony. Przy
ogrodzeniu jest położony chodnik i biegnie
wąska osiedlowa uliczka. Okoliczni
mieszkańcy parkują swoje samochody po
drugiej stronie uliczki.
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Przedszkole Nr 274,
ul. Bokserska 32

b/u
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Przedszkole Nr 275,
ul. Piwarskiego 5

33

Przedszkole Nr 278,
ul. Tatrzańska 3

Na bezpieczeństwo dzieci wchodzących i
wychodzących z budynku jest zwrócona
szczególna uwaga, teren jest ogrodzony i
zabezpieczony. Dzieci opuszczają teren
przedszkola z opiekunami i rodzicami,
którzy dbają o ich bezpieczeństwo. Nie ma
możliwości by ktoś nieupoważniony
wszedł na teren placówki.

Ze względu na biegnącą wąską uliczkę przy przedszkolu
autokar nie podjeżdża pod placówkę. Podjeżdża on do
głównej ulicy i dzieci wchodzą do autokaru od placu
osiedlowego.

b/u

Autokar ma możliwość podjazdu od strony Szkoły
Podstawowej Nr 191

Furtka wejściowa jest zatrzaskowa ,
można otworzyć ją tylko przez osobę
Budynek Przedszkola znajduje się ok.60 m od dorosłą
za pomocą specjalnego elektro-przycisku .
ul. Piwarskiego , gdzie są parkowane
Autokar podjeżdża pod placówkę na ulicę Piwarskiego ok.
samochody osób prywatnych.
Do budynku przedszkola wchodzi się za
60m od wejścia do
Na terenie Przedszkola ( na zapleczu) jest
pomocą kodu wejściowego ,który znają
Przedszkola . Parkuje bezpośrednio na ulicy.
mały parking tylko dla samochodów
rodzice i personel.
pracowników lub samochodów dostawczych
Bezpośrednio drzwi wejściowe na holl
przedszkola otwierane są za pomocą
elektro-przycisku.

Przedszkole mieści się w budynku
mieszkalnym przy małej, wewnętrznej ulicy
Tatrzańskiej 3. Mieszkańcy bloku parkują
swoje samochody po obu stronach ulicy

Dzieci wchodzą i wychodzą bezpośrednio
Autokar ma możliwość podjazdu bezpośrednio pod wejście
od strony ulicy - chodnik szeroki ok. 4 m.
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Przedszkole nr 284 jest położone na końcu
uliczki osiedlowej. Przy samej bramie
wjazdowej na teren przedszkola znajduje się
parking gdzie parkują samochody z osiedla,
ale też rodzice przywożący dzieci do
przedszkola. Niestety zdarza się dość często,
że parkujące samochody blokują bramę
wjazdową do przedszkola - ze względu na
Przedszkole Nr 284, ul. Jałtańska 8 dostęp służb miejskich jak pogotowie, czy
straż pożarna nie jest to bezpieczne bo wtedy
nie można wjechać na teren przedszkola.
Rodzice i dzieci wchodzą z parkingu przez
furtkę do której prowadzi chodnik wzdłuż muru
przedszkola. Nie ma tam łańcuchów ani
barierki oddzielającej od ulicy, ale też ulica nie
jest bardzo ruchliwa.

Wejście do budynku jest bezpieczne ze
względu na dość dużą odległość od ulicy główna furtka wychodzi na osiedlowy
deptak gdzie jest tylko ruch pieszy.
Natomiast schody prowadzące od furtki do
budynku są w złym stanie - wprawdzie
łatane, ale pozapadane i wymagające
Autokary mogą podjeżdżać pod samą bramę na w/w
remontu, na który placówka nie ma
parking, ale jest tam ciasno i czasem bardzo trudno potem
funduszy, a WOW i Wydział Infrastruktury
wyjechać z uliczki
mają zgłoszenie o konieczności remontu.
Poza tym drzwi do przedszkola są
zabezpieczone domofonem otwieranym
na kod - obcy nie wejdą, chyba że z
jakimś rodzicem, a dzieci nie mogą wyjść
same, bo przycisk otwierania jest poza ich
zasięgiem.

35

Przedszkole Nr 294,
ul. Czerniakowska 50 a

Dojście do przedszkola jest wewnętrzną
drogą, która jednocześnie spełnia funkcję
jezdni i chodnika.

Wejścia do budynku są ogrodzone i
bezpieczne

Brak możliwości podjazdu autokaru pod placówkę.

36

Przedszkole Nr 299, ul. Przy
Bernardyńskiej Wodzie 13

Samochody mieszkańców blokują wszelkie
drogi dojazdowe do placówki

Brak oznaczeń w pobliżu placówki

Jeśli są wolne miejsca postojowe to jest możliwość
podjazdu autokaru

Przedszkole Nr 300, ul. Portofino 4

Mały parking dla pojazdów jest zlokalizowany
z boku budynku na wprost bramy wjazdowej.

Wejście główne (furtka) do przedszkola
znajduje się w bezpiecznym miejscu, na
wprost alejek parkowych osiedla
mieszkaniowego

Autokary ze względu na mały parking przy przedszkolu,
parkują na oddalonym parkingu ogólnym, położonym około
100 m. od przedszkola.

Przedszkole Nr 305, ul. Bryły 8

W pobliżu placówki za jej ogrodzeniem
parkują samochody od strony budynku Bryły
4. Na zapleczu gospodarczym na terenie
placówki stoją samochody z wynajmu miejsc
parkingowych. Bezpieczeństwo dzieci jest
zapewnione.

Zachowane jest bezpieczeństwo dzieci
Autokary mają możliwość podjazdu pod placówkę od
wchodzących i wychodzących z budynku.
strony ulicy osiedlowej. Bezpieczeństwo dzieci jest
Są dwie furtki oraz dwie bramy, które mają
zapewnione
odpowiednie zabezpieczenia.

37

38

Wyniki przeglądu placówek oświatowych pod względem bezpieczeństwa

Przedszkole Nr 311,
ul. Sobieskiego 72b

Pod przedszkole nie moę podjechać autokary, ponieważ
uliczka doprowadzajaca do przedszkola jest waska ,
Parkujące przed wejściem samochody, zastawiają wejście na plac zabaw, a poprzez
ponadto parkujące wzdłuż jezdni samochody( parking
szybkie przejazdy zagrażają bezpieczeństwu poruszających się na wewnątrzosiedlowym społeczny) uniemożliwiają manewry wycofywania i zmiany
terenie pieszych
kierunku. Wycieczki dzieci przedszkolnych wymagaja
wyprowadzenia dzieci z przedszkola i przeprowadzenia do
ul. Sobieskiego.
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Przedszkole Nr 317,
ul. Gruszczyńskiego 11

w pobliżu placówki przez całą dobę parkuje
wiele samochodów (rownież w
niedozwolonych miejscach np. trawniki).
Ponadto w pobliżu placówki często parkuje
duża ilość samochodów typu transit.

41

jest zachowane bezpieczeństwo dzieci
wchodzacych i wychodzacych z budynku,
Przedszkole Nr 325, ul. Kaspijska 5 w pobliżu placówki jest parking samochodowy
tak
wyjscie nie prowadzi na ulicę, ale jest to
plac i droga osiedlowa
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Przedszkole Nr 326,
ul. Bernardyńska 14

43

Przedszkole Nr 330,
ul. Niepodległości 17

39

Samochody nie parkują w pobliżu placówki

Ograniczona możliwość parkowania
samochodów.

Nic w pobliżu budynku nie zagraża
bezpieczeństwu dzieci wchodzacych i
wychodzacych z budynku.

wyjście z przedszkola nie jest
bezpośrednio na ulicę.

Zachowane bezpieczeństwo dzieci
wchodzących i wychodzących z
przedszkola (budynek w środku osiedla),

Ze względu na dużą ilość parkujących samochodów
podjazd autokarów pod placówkę bywa bardzo utrudniony

Do przedszkola istnieje możliwość bezpiecznego dojazdu
autokaru

Brak możliwości bezpośredniego podjazdu autokarów pod
placówkę.

Wyniki przeglądu placówek oświatowych pod względem bezpieczeństwa
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Przedszkole Nr 344,
ul.Maklakiewicza 9a
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Przedszkole Nr 349,
ul. Barcelońska 8

46

Przedszkole Nr 360,
ul. Werynhory 23
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Przedszkole Nr 391,
ul. Czerniakowska 20 a
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Przedszkole Nr 393,
ul. Podchorążych 31

49

Szkoła Podstawowa Nr 33,
ul. Cieszyńska 8

Przy placówce znajduję się parking osiedlowy
(przy budynkach), na którym parkują
samochody, jest on różwnież miejscem przez
które przechodzą dzieci z rodzicami idące i
powracające z przedszkola. Miejsce nie jest
oznaczone, że w pobliżu znajdują sie dzieci

Parking osiedlowy bezpośrednio sąsiaduje
z terenem przedszkola, przez który
przechodzą dzieci z rodzicami . Miejsce
wymaga szczególnej ostrożności ze strony Brak możliwości podjazdu autokaru pod placówkę. Parkują
pieszych i kierowców,ze wzgledu na
na pobliskich ulicach.
niedużą ilość miejsca do manewrowania.
Chodnik znajdujący się w pobliżu wymaga
obejścia parkingu

Samochody są parkowane w bezpiecznej
odległości, tak by nie zagrażały
bezpieczeństwu dzieci

Przed furtką jest barierka chroniąca
wyjście/wejście z przedszkola.

Sporo samochodów parkuje wokół
przedszkola, niekiedy nieomal blokując
wyjście. Ze względu na brak miejsca i
położenie w srodku osiedla, wokół uliczki
osiedlowe nie ma barierki zabezpieczajacej
przed furtką. Jednak jest dość długi chodnik
między wejsciem do budynku a furtką - dzieci
pod właściwym nadzorem nie wybiegają na
ulicę.

Autokar na ewentualne wyjazdy z dziećmi swobodnie może
podjechać pod przedszkole.

Teren wokół przedszkola spokojny, nie ma
osób agresywnych, nie było
jest bezpieczny parking
niebezopiezcnych czy niemiłych
incydentów z udziałem osób trzecich

w pobliżu placówki często parkują samochody
przed pasami, zasłaniając widocznośc, brak : placówkaposiada monitoring , dzeci
oznakowania, pasów, CHODNIKA ! na bardzo wchodzą i wychodza bezpiecznie z
ruchliwym skrzyżowaniu. ulic :
budynku
Bukowińska/Domaniewska.

dobry podjazd autokaru pod placówkę

Wyniki przeglądu placówek oświatowych pod względem bezpieczeństwa
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Szkoła Podstawowa Nr 46,
ul. Wałbrzyska 5

W bezpośrednim sąsiedztwie szkoły znajdują
się 3 przejścia dla pieszych – 2 na ul.
Wałbrzyskiej, 1 na ul. Rolnej. Wszystkie
przejścia posiadają sygnalizację świetlną,
znaki drogowe oraz wymalowane pasy.

Brak barierek lub słupków oddzielających Autobusy, które podjeżdżają po dzieci na zorganizowane
chodnik od jezdni
wyjazdy, korzystają z parkingu szkolnego

Szkoła Podstawowa Nr 69,
ul. Wiktorska 73

Wzdłuż ulicy Wiktorskiej samochody parkują
na granicy przejścia dla pieszych. Zgodnie z
przepisami nie jest respektowana zasada
parkowania w odległość co najmniej 10
metrów od przejścia dla pieszych.

Z uwagi na parkowanie samochodów
bezpośrednio przy przejściu dla pieszych
widoczność dla przechodzących przez
jezdnię dzieci jest utrudniona (nie widać
przejeżdżających samochodów)

Od strony ul. Wiktorskiej autokar może podjechać,
natomiast nie ma możliwość dłuższego zatrzymania się w
oczekiwaniu na dzieci z uwagi na blokowanie przejazdu do
al. Niepodległości. Brak jest również możliwości
manewrowania z powodu wąskiej ul. Wiktorskiej i
parkowania pojazdów.

Przy placówce istnieje zatoka na którą mogą wjechać
autokary i bezpiecznie zabrać dzieci.

Autokar parkuje na ulicy
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Szkoła Podstawowa Nr 70,
ul. Bruna 11

Parkujące samochody w pobliżu szkoły są
oddzielone od chodnika metalową barierką,
trawnikiem i łańcuchem.

Dzieci wychodzące i wchodzące do
budynku przed przejściem przez ulic e
muszą pokonać ustawioną na chodniku
barierkę. Niebezpieczeństwo stanowić
może fakt, iż przejście związane z
bezpośrednim dojściem do szkoły
przebiega między parkującymi
samochodami, prze co jest znacznie
ograniczona widoczność. Poza tym
budynek szkoły od ulicy jest odgrodzony
metalową barierką i nie ma możliwości
nagłego wtargnięcia na ulicę.

53

Szkoła Podstawowa Nr 85,
ul. Narbutta 14

b/u

b/u
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Szkoła Podstawowa Nr 98,
ul. Grottgera 22

Mimo zakazów parkowania kierowcy nagminnie parkują swoje samochody wokół
szkoły, włącznie z blokowaniem chodnika przy wejściu do budynku. Interwencja Straży
Miejskiej nie daje żadnych rezultatów. Sposób parkowania, niefrasobliwość kierowców,
lekceważenie przez nich przepisów zagrażają bezpieczeństwu dzieci.

Brak podjazdu dla autokarów (wąska ulica Grottgera oraz
Pogodna)

Wyniki przeglądu placówek oświatowych pod względem bezpieczeństwa
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Szkoła Podstawowa Nr 103,
ul. Jeziorna 5/9

W okolicy szkoły, zwłaszcza w godzinach
rannych parkuje bardzo dużo
samochodów, które utrudniają dzieciom
dojście do szkoły. Ulica Jodłowa
(od której jest wejście) jest drogą wąską co
powoduje, że rano często
dochodzi do utrudnień w ruchu
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Szkoła Podstawowa Nr 107,
ul. Nowoursynowska 210/212

parkowanie samochodów w pobliżu placówki b/u
nie zagraża bezpieczeństwu dzieci i nie
utrudniajają w bezpiecznym dotarciu do szkoły

tak

Szkoła Podstawowa Nr 115,
ul. Okrężna 80

parkowanie samochodów w pobliżu szkoły jest
Teren szkoły jest ogrodzony i częściowo
utrudnione ze względu na wąską ulicę
monitorowany co zapewnia dzieciom
Okrężną. Dodatkowo ruch ograniczają
samochody służbowe firm mieszczących się w wchodzącym do szkoły bezpieczeństwo
pobliżu placówki

Utrudniona
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Szkoła Podstawowa Nr 119,
ul. Pułku Baszta 3

Szkoła Podstawowa Nr 146,
ul. Domaniewska 33

Parkowanie samochodów w pobliżu szkoły mieszkańcy parkują po drugiej stronie ulicy,
nauczyciele na wewnętrznym dziedzińcu
szkoły.

Bardzo dużym utrudnieniem są parkujące
samochody na wjeździe do szkoły i chodniku
od strony ul.O.Langego.
Samochody stoją przez długi czas tarasując
drogę pożarową uniemożliwiając wjazd
samochodom dostawczym i pracownikom
szkoły. Często zmuszeni jesteśmy wzywać
Straż Miejską , ponieważ narażeni jesteśmy
na agresję i wulgarne zachowanie się
właścicieli pojazdów.

Dzieci wychodzące ze szkoły chronią
jedynie metalowa barierki
oddzielająca chodnik od ulicy na długości
około 20 metrów

Autokary, które podjeżdżają pod szkołę stają na ulicy
blokując ją.
Szkoła nie ma parkingu ani zatoczki dla samochodów i
autokarów

Bezpieczeństwo dzieci wchodzących i
wychodzących z budynku - wejście
główne zabezpieczone barierkami od
Możliwość podjazdu autokarów - od ulicy Pułku Baszta są
strony ulicy, oddzielne wejście dla
zdjęte barierki (słupki) przed wjazdem na boisko szkolne,
oddziału ")" planujemy uruchomić od
tam można zatrzymać autokar i bezpiecznie wsiąść
drugiego semestru po oznaczeniu przejść
i wjazdu

Szkoła znajduje się przy ulicy
Domaniewskiej, która jest obecnie bardzo
ruchliwą arterią. Samochody parkujące na
chodnikach przy ul. Domaniewskiej i od
strony ul. O. Langego są bardzo dużym
zagrożeniem dla naszych uczniów.

Nie ma możliwości zaparkowania autokaru pod szkołą.
Parkujące autokary muszą łamać przepisy ruchu
drogowego.
Wykonanie parkingu przy szkole od strony ul. O. Langego
umożliwiłoby uczniom i nauczycielom bezpieczne
wsiadanie i wysiadanie z autokarów.

Wyniki przeglądu placówek oświatowych pod względem bezpieczeństwa

w pobliżu wejścia do szkoły od strony ul.
Kazimierzowskiej znajduje się jedynie kilka
wydzielonych miejsc parkingowych (rodzice
przywożący dzieci do szkoły mają trudności z
zaparkowaniem samochodu);

bezpieczeństwo dzieci wchodzących i
wychodzących jest zachowane; teren
szkoły jest ogrodzony, czynne są wyjścia
przez 2 furtki, od strony ul.
Kazimierzowskiej, dzieci wychodzą na
chodnik oddalony od jezdni trawnikiem i
metalowym płotem i kierują się na
oznakowane przejścia na drugą stronę
ulicy

autokary podjeżdżają pod szkolę po otwarciu bramy, która
na co dzień ze względów bezpieczeństwa jest zamknięta.

Główne wyjście ze szkoły na teren
osiedla.

Nie ma możliwościu podjazdu (za wąska ulica)
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Szkoła Podstawowa Nr 157,
ul. Kazimierzowska 16
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Szkoła Podstawowa Nr 190,
ul. Zwierzyniecka 10
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Szkoła Podstawowa Nr 191,
ul. Bokserska 30

Parkowanie przyczep przy wjeździe do szkoły.

Przed szkołą Park Bartłomieja – miejsce
niebezpieczne.

Nie istnieje możliwość podjazdu autokarów pod placówkę
(zastawiona ulica).
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Szkoła Podstawowa Nr 202,
ul. Bytnara 19

Na terenie placówki w godzinach do 9.00 i po
godzinie 14.30 można zaparkować samochód
i w sposób bezpieczny odprowadzić lub
odebrać dziecko ze szkoły

Przed wejściem do szkoły zamontowane
są barierki ochronne, oznakowane
przejście dla pieszych i próg
spowalniający ruch

Podjazd autokarów jest utrudniony, ale możliwy.
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Szkoła Podstawowa Nr 205,
ul. Spartańska 4

w pobliżu szkoły jest zbyt mało miejsc
parkingowych, zablokowane przystanki
autobusowe i pętla utrudniają dzieciom
przejście przez ulicę

b/u

tak
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Szkoła Podstawowa Nr 212,
ul. Czarnomorska 3

Ulica od chodnika wygrodzona jest
Mieszkańcy parkują samochody na pobliskim barierkami zabezpieczającymi na całej
parkingu osiedlowym i wzdłuż ulicy, przy której długości terenu szkolnego. Stoją znaki
mieści się szkoła
ograniczające prędkość, jest próg
zwalniający i pasy.
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Szkoła Podstawowa Nr 260,
ul. Zakrzewska 24

Samochody pakkowane są bardzo blisko
ogrodzenia szkoły, również przy wejściu do
szkoły

Samochody parkują w zamkniętej ulicy
(ul.Zwierzyniecka), bez wylotu.

Autokary zabierające dzieci mają możliwość wjazdu na
teren boiska szkolnego

Nie ma możliwości podjazdu autokaru pod szkołę ze
Są problemy z wejściem / wyjściem przez względu na zaparkowane samochody. Konieczne są
bramę szkoły
barierki odgradzające podjazd od ogrodzenia szkoły

Wyniki przeglądu placówek oświatowych pod względem bezpieczeństwa
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autokary nie podjeżdżają pod placówkę ze wzgledu na zbyt
wąską drogę wewntrzną.

Szkoła Podstawowa Nr 271,
ul. Niegocińska 2

przed budynkiem szkoły znajduje się mały
wejścia i wyjścia dzieci do budynku
parking samochodowy odgrodzony barierkami rejestruje zainstalowana kamera

Szkoła Podstawowa Nr 307,
ul. Barcelońska 8

W pobliżu szkoły znajduje się niewielki
parking, z którego korzystają mieszkańcy
osiedla i rodzice przywożący dzieci na zajęcia.
Samochody zaparkowane są również na
osiedlowych uliczkach. Nie utrudniają one
komunikacji pieszych.

Dzieci z budynku szkoły wychodzą na
duży plac połączony z alejkami dla
pieszych. Osiedle przecinają wąskie
uliczki. Uczniowie poruszają się po
przylegających do nich chodnikach.

Autokary przyjeżdżające do placówki mają utrudniony
dojazd. Wąskie uliczki z zaparkowanymi samochodami
przeszkadzają kierowcom w swobodnym dojeździe do
szkoły oraz wykonywaniem koniecznych manewrów.
Najbliższe parkingi są za małe dla autobusów.

Gimnazjum Nr 1, ul. Tyniecka 25

Pracownicy szkoły parkują swoje samochody
na dziedzińcu placówki, wjeżdżając od ulicy
Tynieckiej. Duże zagrożenie, dla dzieci
przechodzących przez pasy przez ulicę
Malczewskiego, stanowią zaparkowane
wzdłuż niej samochody, zasłaniając osobę,
która chce przejść przez ulicę. Wyjeżdżając z
ulicy Tynieckiej na ulicę Malczewskiego
samochodem, także zasłonięty jest widok całej
ulicy Malczewskiego

W szkole jest założony monitoring
wewnątrz budynku (7 kamer) oraz na
zewnątrz (1 kamera). Przy drzwiach
wejściowych zamontowany jest czytnik,
który rejestruje wejścia i wyjścia każdego
ucznia. Pełnione są także stałe dyżury
pracowników szkoły

Autokary podjeżdżają pod placówkę od ulicy Tynieckiej.
Jest to jednak wąska ulica. W weekendy jest wolna,
natomiast w dni powszednie jest zastawiona przez
samochody, co utrudnia podjazd dla autokaru.

Zdarza sie ze przed szkołą gromadzą się
grupy młodzieży, które sa
agresywne w stosunku do przechodniów
oraz uczniów gimnazjum.

Podjazd autokarów pod placówkę jest bardzo utrudniony
ponieważ wzdłuż
ulicy Narbutta oraz na podjeżdzie do szkoły notorycznie są
zaparkowane
samochody.

Ulicą Jazgarzewską, przy której jest
wejście i wyjście ze szkoły przejeżdzają
samochody mieszkańców osiedla
znajdującego się w pobliżu szkoły.

tak

w pobliżu placówki brakuje miejsc
parkingowych. Pracownicy szkoły 9
(oraz instytucji znajdujących się w budynku)
Gimnazjum Nr 2, ul. Narbutta 65/71
mają małe szanse na
zaparkowanie swoich pojazdów

Gimnazjum Nr 3, ul. Chełmska 23

Przed szkołą parkują samochody
uczestników uroczystości kościelnych i
pracowników szkoły. Niepokoi nas bardzo
częste parkowanie taksówek miejskich. Z
tym problemem zwracaliśmy się
wielokrotnie do Straży Miejskiej

Wyniki przeglądu placówek oświatowych pod względem bezpieczeństwa
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Samochody pracowników parkowanbe są na
terenie szkoły, wokół budynku niewiele jest
Gimnazjum Nr 4, ul. Joliot Curie 13
miejsc parkingowych. największy ruch panuje
od strony bazarku przy ul. Bytanara.

Dzieci wchodzące i wychodzące ze szkoły
są oddzielone od ulicy barierkani
Autokary mogą zaparkować przy ul. Joliot_Curie - ok 100
uniemożliwiającymi wtargnięcie na
m od wejścia do szkoły.
jezdnię.

Gimnazjum Nr 5,
ul. Niepodległości 27

w szkole oprócz standardowych
zabezpieczeń zamki elektryczne, kamery,
nieliczne samochody parkujące od strony ul. dyżury nauczycieli oraz personelu
w związku z układem dróg wzdłuż szkoły dojazd
Abramowskiego nie stwarzają poważniejszego administracyjnego Rada Rodziców
autokarami jest znacznie ograniczony i może się odbywać
zatrudniła jednoosobową ochronę obiektu,
zagrożenia dla zdrowia i życia naszych
tylko od strony b. małej ulicy Abramowskiego.
do której obowiązków należy również
uczniów
czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów
wchodzących i wychodzących z budynku

Gimnazjum Nr 6,
ul. Gruszczyńskiego 12

Szkoła zlokalizowana jest przy wąskiej uliczce
Gruszczyńskiego, naprzeciw
Przedszkola Nr 317. Po stronie Przedszkola
pojazdy parkują na jezdni, co praktycznie
uniemożliwia jednoczesny ruch samochodów
po jezdni w obu kierunkach (uliczka
dwukierunkowa, ale bardzo wąska). Po stronie
szkoły pojazdy parkowane są częściowo na
chodniku, co bardzo utrudnia ruch pieszych, a
często wręcz uniemożliwia, gdyż chodnik jest
miejscami bardzo wąski. W najbliższej okolicy
brakuje parkingów, ponadto rodzice
przywożący dzieci do przedszkola gdzieś
muszą się zatrzymać. Niestety, uczniowie oraz
pracownicy zmuszeni są często iść środkiem
jezdni.

Wejście do szkoły nadzorowane jest przez
dwie kamery zewnętrzne i jedną
wewnętrzną. Bezpośrednio przed
wejściem szkoły znajdują się barierki
uniemożliwiające wybiegnięcie na jezdnię.

Niestety, obecnie podjazd autokaru do szkoły jest
niemożliwy. Uliczka Gruszczyńskiego jest bardzo wąska i
zastawiona przez parkujące samochody. Wjazd autokaru
na tę uliczkę byłby bardzo utrudniony, ponadto całkowicie
zablokowałby ruch. Podjazd od ulicy Bogunki (od strony
boiska) również wiąże się z zablokowaniem przejazdu.
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Gimnazjum Nr 7,
ul. Podchorążych 49

Na terenie placówki znajduje się niewielki
parking, który może pomieścić 7 pojazdów;
przed szkołą jest zatoczka, na której można
parkować samochody. Najczęściej zatoczka ta
jest zajęta przez pracowników BOR-u lub
przybywających do nich interesantów.
Zdarzają się niestety sytuacje, że samochody
parkują na chodniku przed szkołą. Te problem
był zgłaszany wielokrotnie Straży Miejskiej
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Gimnazjum Nr 10, ul.
Limanowskiego 9

b/u
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Gimnazjum Nr 11, ul. Podbipięty 2

przed szkola, wzdluz ul Podbipiety - po obu
stronach parkuje bardzo duzo samochodow,
wasko na chodniku, jezeli chodzi o poruszanie
sie dzieci po chodniku

przed szkola - za furtka
wejsciowa/wyjsciowa do szkoly na ul.
Podbipiety nie ma bezposredniego i
bezpiecznego przejscia dla uczniow na
druga strone ulicy (uliczka waska i duzo
samochodow - dot. ad. 1)
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X Liceum Ogólnokształcące,
ul. Woronicza 8

szkoła posiada parking wewnętrzny, gdzie
można parkować samochody

przed szkołą znajduje sie szeroki chodnik,
autokary swobodnie wjeżdżają na teren boiska, gdzie
od jezdni oddziela nas pas zieleni i
barierki
zbiera sie młodzież przed wyjazdem na wycieczki
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XXXIV Liceum Ogólnokształcące,
ul. Zakrzewska 24

b/u

b/u

XLII Liceum Ogólnokształcące,
ul. Madalińskiego 22/24

Występuje zagrożenie spowodowane
bezustannym parkowaniem przez prywatnych
właścicieli pojazdów na chodnikach wzdłuż
Bezpieczeństwo dzieci wchodzących i
szkoły, nawet za słupkami ostrzegawczymi
wychodzącyh z budynku nie jest
oraz na drogach ewakuacyjnych szkoły.
zagrożone
Ponadto auta parkują wokół wyjazdu ze
szkoły, ograniczając widoczność kierowcom
opuszczającym teren placówki.
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Do budynku mają wejście tylko uczniowie
szkoły, bądź interesanci, którzy zapiszą
się w zeszycie wejść. Szkoła jest
wyposażona w drzwi, które mogą być
otwarte tylko po naciśnięciu domofonu.

Jeżeli chodzi o możliwość podjazdu autokaru należy
stwierdzić, że jest duże utrudnienie. Parkujące samochody
( nawet na poboczu jezdni ) uniemożliwiają dostęp do
szkoły. Kierowca ma duże kłopoty i często parkuje na
jezdni, za stojącymi samochodami.

z tylu szkoly brama + plac, gdzie wjezdzaja autokary.

wjazd na boisko szkolne

Autokary mają mozliwość podejchania pod placówkę

Wyniki przeglądu placówek oświatowych pod względem bezpieczeństwa
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XLIII Liceum Ogólnokształcące, ul.
Gandhiego 13

W pobliżu placówki znajduje się niewielki
parking osiedlowy na ok. 10 samochodów.
Samochody wjeżdżające na parking nie
stanowią zagrożenia dla uczniów naszej
szkoły.
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XLIV Liceum Ogólnokształcące, ul.
Dolna 6

Wokół budynku parkuje wiele samochodów
glównie na ul Piaseczyńskiej

XLIX Liceum Ogólnokształcące, ul.
Joliot Curie 14

Wokół placówki brak parkingu, na którym
można parkować pojazdy.Parowanie odbywa Brak słupków przy pasach wzdłuż ulicy F. Podjazd autokarem możliwy jest od strony ulicy F. Joliot się na chodniku wzdłuż ulicy F. Joliot - Curie. Joliot - Curie. Od strony ulicy Bukietowej Curie. Jednak z uwagi na parkujące na chodnikach
Samochody pracowników placówki parkują na brak oznakowanego przejścia przez ulicę. samochody zaparkowanie autokaru jest bardzo utrudnione
dziedzińcu szkoły

83
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Szkoła nie posiada wydzielonych miejsc
parkingowych dla swoich
pracowników. Obiekt znajduje się u zbiegu
ulic: Narbutta i Wiśniowej.
Obie ulice są wąskie i w czasie pracy szkoły
zastawione samochodami
LXVIII Liceum Ogólnokształcące, ul.
osobowymi utrudniającymi dojazd do budynku
Narbutta 31
głównie od ul. Wiśniowej,
szczególnie dużym pojazdom, np. straży
pożarnej czy tez autokarom
(chociaż brama wjazdowa została
odpowiednio poszerzona).

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Nr 1, ul. Gościniec 53

Na terenie placówki istnieje możliwość
zaparkowania kilku pojazdów osobowych. W
pobliżu placówki nie ma możliwości
parkowania pojazdów , gdyż usytuowana jest
w pobliżu skrzyżowania dróg – wąski chodnik
po jednej stronie- druga pozbawiona pobocza
. Samochody wyprzedzając stojący na
przystanku autobus zagrażają
bezpieczeństwu pieszych

Bezpieczeństwo dzieci wchodzących i
wychodzących z budynku nie jest niczym
zagrożone
Przez ul. Piaseczyńską i Dolną istnieją
dwa przejścia dla pieszych bez
sygnalizacji świetlnej

W okolicy szkoły znajdują się oznakowane
przejścia dla pieszych, ale nie ma barierek
zabezpieczających przed bezpośrednim
wtargnięciem pieszych na ulicę. Cały
teren szkoły objęty jest monitoringiem
zewnętrznym.

Autokar mógłby podjechać pod wejście główne szkoły pod
warunkiem, że przy ulicy Gandhiego 13 nie będzie
parkujących samochodów.

Podjazd autokarów w okolice szkoły jest utrudniony, w
związku z tym wycieczki szkolne odjeżdżają z parkingu
przy Torze Łyżwiarskim „Stegny”

Praktycznie nie ma możliwości bezpiecznego podjazdu
autokaru pod
placówkę ze względu na ciasno zaparkowane samochody
wzdłuż obu ulic.
Autokar natomiast mógłby wjechać na dziedziniec szkolny

Dzieci wchodzące i wychodzące z
budynku są bezpieczne. Dużym
problemem jest przejście przez jezdnię
możliwy jest wjazd autokaru wycieczkowego i
.Przystanek autobusowy /róg Łososiowej i bezpiecznego wejścia i wyjścia dzieci z i do pojazdu.
Gościniec/ jest usytuowany tuż przy
pasach.

Wyniki przeglądu placówek oświatowych pod względem bezpieczeństwa
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samochody parkujące przy chodniku
sąsiadującym z terenem szkoły, blisko bramy
Na terenie szkoły przed wjazdem znajduje się parking na
wjazdowej w znacznym stopniu ograniczają
Przy wjeździe do szkoły zostało
Zespół Szkół Licealnych i
którym mogą parkować autobusy.
widoczność samochodom wyjeżdżającym z
umiejscowione przejście dla pieszych bez
Technicznych Nr 1, ul. Wiśniowa 56
terenu szkoły. Sytuacja ta stwarza zaistnienie sygnalizacji świetnej
kolizji.
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Zespół Szkół HotelarskoTurystyczno-Gastronomicznych
Nr 1,
ul.
Krasnołęcka 3

88

Zespół Szkół Nr 3, ul. Joliot Curie
13

teren przed wejściem do budynku szkoły jest odgrodzony od ulicy słupkami. W związku z powyższym parkowanie samochodów i autokarów
bezpośrednio przed szkołą jest niemożliwe

89

Zespół Szkół Nr 20,
ul. Marynarska 2/6

Parkowanie samochodów wokół placówki jest
ogromnym problemem komunikacyjnym.Ulica
dojazdowa na teren szkoły,pomimo
ustawionego znaku zakazu jest ustawicznie
zastawiana przez parkujące samochody.Mimo
wielokrotnych zgłoszeń do Straży Miejskiej z
prośbą o interwencję ten stan rzeczy nie
została poprawiony.Natomiast sam wjazd na
teren szkoły został zabezpieczony poprzez
uruchomienie automatycznej bramy
wjazdowej.Uniemożliwiło to wjazd na teren
boiska osobom
nieupoważnionym.Pracownicy,uczniowie oraz
rodzice i interesanci mogą korzystać z wjazdu.
Uruchomienie bramy przyczyniło się do
podniesienia bezpieczeństwa młodzieży
przebywajacej na boisku szkolnym
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Zespół Szkół
Odzieżowych,Fryzjerskich i
Kosmetycznych Nr 22, ul.
Kazimierzowska 60

b/u

Pismo wyjaśniające sytuację w załączeniu

Dojście do szkoły jest oznaczone i
zabezpieczone, wytyczone są pasy.
Wejscie do budynku szkoły zostało
zabezpieczone poprzez zainstalowanie
automatycznego systemu kontroli
Dojazd autokaru na teren placówki jest możliwy
dostepu.Uczniowie oraz pracownicy
szkoły posiadają indywidualne karty i
breloki zbliżeniowe umożliwiające wejscie
na teren szkoły.

b/u

tak

Wyniki przeglądu placówek oświatowych pod względem bezpieczeństwa
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Zespół Szkół Nr 27,
ul. Rzymowskiego 38

Przejścia dla pieszych znajdują się w
odległości 100 m od wejścia. Nie ma
możliwości parkowania pojazdów w okolicy
wejścia do szkoły. Parking dla pracowników
szkoły znajduje się od strony boiska

na terenie szkoły jest wydzielony parking dla
Zespół Szkół Nr 28, ul. Żywnego 25 pracowników , który nie stwarza zagrożenia
dla uczniów i funkcjonowania szkoły

Zespół Szkół Nr 39, ul. Bełska 1/3

Parkowanie samochodów odbywa się w
pobliskich zatokach i wzdłuż chodnika dla
pieszych

Wejście do szkoły jest bezpieczne (ulica jest możliwość podjazdu autokarów na parking (od ulicy
jest odgrodzona od chodnika łańcuchami). Orzyckiej)

szkoła umiejscowiona jest w parku i obok
niej nie ma ruchu kołowego, uczniowie
z uwagi na usytuowanie szkoły w parku, autokar nie ma
mogą bezpiecznie wchodzić i wychodzić
możliwości podjazdu pod wejście do szkoły , może
ze szkoły, czasami po parku chodzi Patrol
zatrzymać się na ulicy obok szkoły ok. 200m
Szkolny, ktory zwiększa bezpieczeństwo
uczniów
Zabezpieczenie przed wyjściem na ulicę
poprzez metalowe słupki z łańcuchami ,
oraz donice betonowe obsadzone
roślinami

tak

W celu zapewnienia większego
bezpieczeństwa uczniom wchodzącym i
wychodzącym ze szkoły należałoby
odświeżyć pasy przy ul.Piaseczyńskiej i
ul.Pillatich oraz wymalować dodatkowo
pasy przy ul.Pillatich - bliżej wejścia do
szkoły

Autokary mają możliwość podjazdu pod szkołę od strony
u.Piaseczyńskiej
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Zespół Szkół Sportowych Nr 58, ul.
b/u
Piaseczyńska 114/118
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Zespół Szkół Nr 59,
ul. Sobieskiego 68

uczniowie wchodzący i wychodzący ze
W najbliższej okolicy Zespołu Szkół Nr 59 nie
szkoły nie są zagrożeni ze strony ruchu
ma możliwości parkowania samochodów
drogowego

nie ma możliwości podjazdu autokarów pod szkołę
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Zespół Szkół Integracyjnych
Nr 62, ul. Bonifacego 10

b/u

tak

b/u

