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I. Postanowienia ogólne

Nauczl ciclc, Pozostali praco§,,nic} , a takz,e inne rlstlbv w\ik()1}u,iącc czvn1]ości zarvoclrlrr-c lta
tctenie przcdszkola zcib<lrł.iązani są do dllałościo stan bezpicczcń-.t\\,a na tercnic placorr }<i,
jak ttirvnicż dcl reagorvania lv s\,tuacjach krvzl.sclrr.Vch zagtaż,alącvch bczpieczctisfir.u ostlll
i mienia, rv szczcgólnt>ści zagrażającvch bez,ptecz,cńsnvu dzjcci.

1.

Postanorvienia niniejszej proccdun- nic naruszają postan<lrvicń innl.ch aktrirv lvcrvnętrznt,cir
rcg;ulu Ącv ch s p rarł,v b ez,plecz ens twa w p rz cd s z kolu.
Nauczvcielc, pozcistali placownicv, a takż,e innc osobl- lvl,konującc cz\-llno(c' zatvtlclcllvc tta
tcrenie przcdszkola zob<>v-tązani są do ścisłcg<lplżcstfżegania prlstanclrvicri nilricjs;,..i

2.

j

_).

pr<lccdur1 ora7 innvch ptzclpis<irv aktcirr. we\vnęt{znych rcgultrjącl ch

spr.arr-r-

bczPieczeńs§va w przcclszkolu otaz \vspć)ł działanta rv rcalizacji z,ad,an z niclr l,t,nililrjąc., cil.
'Zl inc.s,delt tcffolTsn,czll\-rv I()zumicnilr ninicjszej proccclutl urvaża się l<azclv irlcr.clcrrt
majĄcv micjsce na tcrcnie przcdszkola, p<llcgając_t na poclłożcniu łaclunktł rl,t,llucht_,u.c,,q<l
lub groźbic jego użvcia (informacja o podłciżeniu łacltrnku lr,1,1luchorł.egtl), użr,cirr gazrr ltrl;
innvclr Środkórł. dtażniących mogącvch stanorr.ić z^gto7enlc dla zclrtlr,,-ia t żr;cia trucizi irill
ef()Źbic iclr użr,cia, rvtargnięciu uzbroj<lnego napastnika oraz lr.zięciu zakłaclrrika.
Nauczr'cielc, pclzclstali pfacownic\,, a takze inne ostlb\, rł,r,konujące cz\,ntr<lści zarvocltltvcl l]li
ter:enic Przeclszkola z,obov,tqzalt są do st<lsowania się do pcllcccń rvr,dalvant.ch y>rz,cz,
clvrektora otaz ftrnkcj()nafiuszy służbpctdelmującl,ch clz,iałantarr, razie zaisttrielrrir inct,cle ntu
tcf f otyst\.cżnego (polic :)^, sttał p o zar:n\ siłv zbto nc).
Rodzaj alarmu aclekrvatnv clo rcldzaju z^grozefli^ opistrje z,alącz,nik rrr 1 c1<l ,,I)ttlccclurralarm<lrł,ei dla Przcdszk<lla nr 1".
Tryb P651rpo$,ania w przr.paclktr konicczności crvakuaclt dziecl z niepełrr<lsprall,nością
okreśiazałączni\< lrt 2 do ,,Pf<lcedur1, alatmclrvej lv ])tzeclszl<olu rrr 1"
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II. Postępowanie u/ przypadku podejrzenia podłożenia ładunku rłrybuchov,cgo lrrb
gtoŹby jego użycia ofaz podeirzenia użycia gazu lub innych środków draźniącyclr
mogących stanowiĆ zagtożenie dla zdrowiaiżycia ludzi lub groźby ich użycia

1.

Nauczvciclc, poztlstali prac()wllic\i, a takzc inne osclll\, rvykonujĄcc czt,nności zarvocltlx,e na
terenic przedszkola zol><>xvlązani są zlvtćlcić szczcgólną u§Iagę na:
. Nicą-pclrvc zachorvanie <lsćlb,
. C)sobv ubranc rric6.p<lwtl rv stosunku d<l por1, roku (rp, llatdzcl gtullc ubtlttlic
mimo wl,s<llłcj tempefatun, powietfża),
. Osobv usiłujacc rr.nieśćna tclcn przeclszkola paczl(i, pakurrl<i, irp. belz lr,r-raźllctacl
uzasadnierria dla takiclr clziałan.

,
,

2.

T)ozostalviclnc bcz opieki ptzedmiottI: paczkl,pakunki, tcczki, 1.,1§1:, itp.
Nicn'Pc;rvv zaPach mogąc}l rt,skazlłvać na uzvcie gazu iub śttlcikow cłretnicztrr
cir
mogĄcych stanclrvić z,agrożetlc dla żr,cia i zclrorr,,ia cisób.
I{azdr. kto przljmie zgłoszenie o poclłożeniu łaclunku rł,\,buchorvcgcl lub
trjalrłli przcclnil<lt
nicrviad<lmego Pochcidzenia albtl dzialarric gazu czv inrrego śroc]]<a clrcnricztrcgrl,
cr; cltl
ktĆlrego istnicje Podejrzenic 1 7,e moze on starrowi ć zagrożenic clia osób
i nlierria,
zob<>.\vl,ąz,anl jest zgłrlsiĆ tcn fakt dyrckcji przeclszkola. Informacji
takiej nic przekaztric się

3,

doPtov-aclziĆ do Paniki i utrudnić przeptowaclzcnic sprarł,nej ervakuacji <lsclb.
Nfielsce, rv ktÓĄ'm zna)dule się
Przcclrniot nierviadomcgo prlclr <><),zcllta,należr. zallezpleczyć
przed clostępcm <lsób niepolvołanl ch.

nicPorvołanvm osobom, Ponier,vaż i.i nickontlolc)\vanc f()żpowszcchrucrrie

fi1{)7.c

1, V/

5,

6.

PtzYPadku <ldebrania telefonicznegci zg.łoszenta o poclłoźenitrłac]unku rł.l,buchtlr,,,cgtl
nalcŻr' Prou'adziĆ roumowę w taki sposób, br, uzyskać od zglasz,ającego jak
najrr,ięcc;
infotmacji o zagtozęniw otaz, bv trrvała <lna możliwic jak lraiclłu że1. O zgłtlszerritr
nale:żrniezr,v łocz nic p <lw-iadomić d1 rck c j prz ecls z kcila
ę
Zalvtac\amlając Policje , nalczv poclać irrformacjc obejmujące: toclz,a1
zagrclzctlia i źt<lc1l<>
infotmacji o ZagIo7eniu, relacj€ treścitozmo\ł\- ż osobą irrforrn.,jącą
o zagl()żclliŁl.
d<lkładnl' czas PrzYlęcl,a zgłoszcnta, nufirc1: telcf<lnu, na kt<irr przyjęt<l
zgłtlszctii1_1,
erverrtualnie oPis miejsca i rvr-gląd u,jalr.nioncgcl poclejrzancgo przcclmiotu,
imię t trazr.nisktl
z g1 as zttląc eg() §If aż z nurrcf cm k<l ntaktcxvl.tn,
§i,' razte zagrozcn7a incr.dcntcm brlmborlł,m naicżr rr.czrvać służbr. pomrlcnic;zr,,

t], Pclgcitorvic tatunkorve, stfaz

Po7^rfią, pclgotorvic gazowc, p()got()\viL]

kanalizacyjne, pog()to\\-ic enctgcfi-czne.

7, Do C.asU Ptzvb)cia Policji akcją kicrujc

c]r-re]<tor przcclszk<lla

niec-ibccnoŚci, zastępca d\.rcktota lub tnna \\.\-znaczona os<lba,

ltlb, \\.

rr-<lclrrrl

l:tl,z,ic jcgtl

8, Po

Ptzvbr-ciu Policji lub innej służbv<ldprlrvieclzi alnej za prrllvaclzenie akcji ratunlitlrr.ci lła
miejsce incv.denru ptzc;muje rlna clalszc kierorvanic akcią.

(), W razic

o k<>nkretnvm nriejscu poclłożcrria łaclun]<tr ut.lluchorycgti
obsługi
zoborvlązani
są sprarł.cizić swoje rrricjscc pracv i j.gc., ir"zp,.,śrcclnit:
Ptacorvnicl'
rltoczcnic, w tvm sale darrcj gfŁlpy, p<ld kątcm obccnclści przcclmicittirłrticznartcgtl
brakr-i informacji

;lochodzenia.

10, 'Zabrc>nione jcst
Przemieszczal;nc i do§,kanlc p<lclejrzanvch przccimitltórr,, lch lokaiizację
na],eŻv zgłosiĆ c11'l:ekt<lrorvi, a rv czasie alicji ratunl<clrvej prorvaclzącr,m
ją s}tLzl,titll.
1derrnfikacja, toz,Poz,nar,r'anic ()rxż 11eutfa)lzacja clomniemancgrl łacltrnktr
rr1,Iltlchclt.cgtl

jcst zadaniem uprarł-nionr.ch do tcgo sluzb.
11, |lrr,'akuację zarządza dlrlę}.1o' lub, rv razie jego niccrbccncrści, zastępca
ch.tektora lub ilttra
\ł-\,-znacz()11a <lsob a.

72. Po ogłoszcniu ervakuacji nakazanę j cst zachtlr,,,arrie spokoj u i clp anor.n-a
lria.
i 3. I,lrvakuacja odbl.u,a się zgticlrrie z ol>cxviąl,ujĄcvm
plancm elvakuacji
ptzecirr.pożafc)§,ą,

14.

Po

i

prtlcccltrrą

za7<<>ńczct,ltu akcji o powrocic <lo buclvnku ptzcdszk<lla
clecldrrie dvrckttlt z.a zg<lcla
służbratunkorvl.ch,

III. Postępowanie w przypadku wtafgnięcia
uzbroionego napastnika lub wzięcia zaWadnika

1,.

2.
.),

1.

§il ptzvpadku ataku uzbrojoncg<l napastnika zaleca się podclanie jcgcl u,oli i niesteuilrrrlc
OP()lu, chyba że jest to bczrł,zglęclnie konieczne dla ochron1. żl,cia cls<lbl zaatak<lrvancj 1ul>
innej osobr, rvobec bczpośtednlcgo zanlachu (uchvlcnie się ptzccl ciosenr).
() ataku należv niezrvłocznic pov,iadomić poLicję.
I(ażdl, bęclącl, śu,iadkiem ataku uzllrojonego napastnika zoborviązarrv jcst zrvrłicić trrr-lgc.
na szczegółv jcgcl rł_ł-glądui zachou,an1^ lr,.l,z cltoczenie t przekazaĆ irrf<llnacjc o srvt;ic}r
spostrzcżeniach - jczcli t<l mozlilvc - policji.
Naucz;,gig]c ol^2 innc osolll, tldpolvicdzlalne za opicl<ę nacl clzicćrni zrlb<lrlriązatri są:
. Starać się zapantlwać nad u.łasnl,mi emocjami i emocjami clzięci,
. Nakazać dzicciom położyćsię na p<lclłodzc,
. Nic pclzlv<llić dzicciom u,vchodzić z pomieszczcrrla,lvl,glądać przez dlz.lrvi i rlkna,
. l)opilntlwać, bv dziecr 1r,,ykonr,rvałv polecenia napastnika sptlkrljnic, gclvż grvałtclrvnc
ruchy mogą zv,iększl,ć jeg<l agresj€,
. I)opilnorvać, bv rł, fażie lvvdania pl;zez nap^stnika prllecenia ptzenric szczenla się dzicci
nie odrvracałr. się do niepltl tl.łem

5.
(l.

podięciu dztałan ratunkorr,\.ch ptzcz pillicjc należr, ściślerł-rlioil1:1y2. lrTc1..rrr,anc 1li:zcz
nią polcccnia.
P<l zakończeniu akcji nal,eży:
. Lldzie]ić pomocy poszkodorvanvm i innt,rn potrzebującym,
. SPrarvdzić <lbecnośćdzieci, a o lrral<u któregtlkoiu.ick dziecka p<lin lrrnllrvać pclJicię,
. 7,apew ntć uczcstnik om zdarzenia pomoc psrrch<llogiczną,
. 'Zaprowaclzić erł,idcncję clzicci odbicranr,ch przcz rcldzicćlrv i inne clsclbr.uprlrr,ażrtitlrtc_
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