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P<l usj't,szcniu svgnału
clborviązek pos tępclrvać

_/,llac::ynll< llr 1 clrl Zrrz.lliztrlllt llrl)
l)rrclirllrr l)rzcJszLiri]lr llr ] u c]ll.t 31],1);/.]ll]i ,

proceduta alarmowa

dla Przedszkola nf 1§/'§7atszawie

Podstar.r,a pfawna:
Roz,pcltządzenic Nlinistra Eciukacji Narodorł,ej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprarvic
bezpieczcristrva i higieny w publicznvch i niepublicznl,clr szkołaclr i placólvkaclr ,z późn. znl.
Ustalva z dnta 1zl gtuclnia 2016 t Ptarvo Oświatolve @r, U. z 2021 r. poz. 1082)

- Statut Przcdszkola nr 1

§1
W,vtóżnia się następu j1ce zagrożetlta

1 . Wtatgnięcie rricbezpie czncgo rrapas tnika / terrorl,s 11,-/ 7u,ierz ęcir
2. Pożarf zagrozenic,,wbuchem gazuf zagr<lżenic ładunkiem rvl,buch<xvt,n,l
3. Chemrcznc 1ub biol<lgiczne.

§2
Dla każdego todzaju zagtożenla ustala się srlgnały alarmolve i należytc postępowanlę - zał. nr 1 dcl
niniejszcj ptocedu§..

§3
i. Svgnał alarnlorr,1 utuchanrianI jest na poleccnie clyrektora alb<l rnnci upclrrrażni,,llci 111,7t,z

cl),rektora osoby.
2. '/,abrania się użr.wania sygnału aiattrrorvcgo do irrnl.clr cclórv.
3. W razie po7,atLl, sl,gnał alatm<lrv\, ma pfawo utuchomić każdv, ktcl zaurvażv} oglcli,
4. I{ażdv r<-;dz,aj alarmu odrvołujc dr-rektor lub rvl.znaczofiaprzcz c]vtckt<lra clsolla <lktzt-kietrr:

,,A],,\ l{N,l C)I)\X/Oł.,\NY",

tel:cnic przeclszk<l1lr rrrai,.1

§5
\X/ przvpadku zagrozenia, w ktcirvnr bierze ldział cisoba niepełnosprawna - pcrstlnel stal,źr się
otoczsrĆ jąnależ,lt+ <lpieką i udzielrć pomoc).. 

§ 6

w ptzvpadku niepełnosptarvnvch wychowanków bczpieczna ervakuacla uw-zgiędnla rodza) orez
stopień niepełnospraw-noŚci, rviek u,r,,cho\ł,anków i er,r,entualne rrrykorzTstenie na p()ttzeb\,
ervakuacji pomoc)r ze stf()n\- petsonclu - zŃ. nr 2 do ninicjszej ptocedu§,.

§4
alarnrorvegil, rvszlstkie clsobl, ptzebr-rvającc na
zgodnic z zał.1clo niniejszcj prtlcedurv.



Zał. lr 1 do Ptocedury alarmowej dla Przedszkola nr 1

Tabela sygnałów alamo\^,ych i naleŻytego postępowania
\ń/ sytuaciachzagtaŻaiących Życiw i zdrowiu

Wtargnięcie
napastnika/
teff of ys§,/ zsł ietzęcta

Okrzyk:
,,U§(/AGA - DO,\ZYT.L]"

Jeżeli nie rna szans na ucicczl<ę rrauczlcic1
ma clborvi7cl< skicr<lrvarria cizicci citi
azvlu i pclz<lstirtria tanl clcl czasu usllrtrie
zagtClz,cnia.

\\l przlpaclku rvta rgn ięcia trz ll r< l j r llr,, ch
napas tnik<irv nalcźt,:

p<lcldać się lvclLi napastnik<irv (śctślt:

lvvkonl-rvać ich pcllcceniur)
pl,tać cl pozrvrllcnic

- starać się uspclkclić clzieci (rł, miatę
mo ż lirv o ś ci z ap anorvać rr,.r c] r.u, ł a s l,ti- l-i,l i
cm<lcjami)
- W clrrvili p<lcljęcia dztałall znrictzaitlcr,cli
d o u-uvol,rricnia, rv\ik< l t-t \ \\,źrć p ( )ie c c 11 i 11

glup._y antv tclf o1fls fi.czncj lub ir-rnlch
służb ratunl<clrwclr.

Pożatf zagro7,cl7le
-,w-buchem gazuf
zagIozętl'lc ładunkiem
lrT,buchorwm

'I'rzvkrcltn\, 51rgnał

clźrviękorvy * okrzl k:

,,liWr\I(L-],\CJ,\"

Iiorricczrro ść niczrvł clcz 1lcg() optis 7 cż c 1 l i 1

lluch,nku (zg< lclrlic z tll;orr.iąztiiącą
w placć)\\,cc ,,1nsttukcją 13czpielczcnsnr a

Pozarorvcgtl") na t-nicjsce zlltclrl<r.

l ctap ervaktrac,ji - rlgrrid przcdszkclltlr
II ctap crvakuac,ii - Szktlła l)cidstalr-tlrł,a
nr 220 im. Nf. I{<lpczvńskicgcl (;łlclclrlie
z pc,sroz,un^icniem).

W przl-paclku niebczpieczlleg() iraktrtrkli
nalcży zab ezpiecz,l,ć, rv miarę możlirv clś ci,
rcjon zagtrlżenia rv sptlsób
uniemożlirviającr, clostęp tlstibtlm
p()stfonn\,m - głriri,nic- clziecj.t lm.

circmrczrre lub
biologiczne

l)ojeclynczy 5llgnał
dźrłłęk<lrw * <lkrzvk:

,,UW,\C],\ - N{OZLIV'I-
Z,\Gi{OZllNIt']
CHl.\llCl.\l--7

l]I()LOci1(]ZNIi"

\\' przrpaciku komull ikattirr,
()s tlz e.gawczr-ch (clgł as z anlclr lr, ś rr ldliacl.
masowcgo przelkazu) <l klęskech
z1:1yi9|ctor.h t z,ttgt<lz,c.tritr śr<ldtlrr-iskli,
za gf ozcnili skazerrrami i z,akaz, ęlltlnll
nalezr-:

- lr,l-słuchać krlmunil<a§ naclzrr.r cz,;r jrr t:

rr t glasza nc rr ratlit ). /ltlTi](,ś7c7lll](,
lv Intcrnccic
- stosorvać się ściśle clo polcccr'r ptldarlr-cir
rv kclmunikataclr naclzr.n.r,czai rrr-ch.

!;':,,,]: '..,.
F.,o,g.tęp.c;wa .iCI



Zal,. l,t ? do Proccclun, alarrnrlrvci clla lrrzci]szktlllr rrr 1

Informacie o wychowankach z niepełnospfawnością

do ptzeprowadzenia bezpiecznei ewakuac|i

§/ foku szkolnym
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