
PROCEDURA – DOTYCZY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WYSTĄPIENIA 

ZAGROŻENIA WYMAGAJĄCEGO PRZEPROWADZENIA EWAKUACJI 

1. W sytuacji wystąpienia pożaru decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji dzieci i mienia 

oraz sposobie gaszenia pożaru podejmuje Dyrektor Przedszkola, a w razie jego 

nieobecności osoba upoważniona lub wyznaczona. 

2. Za bezpieczeństwo przeprowadzenia ewakuacji dzieci odpowiedzialny jest Dyrektor 

Przedszkola, który jednocześnie nią kieruje, a w czasie jego nieobecności osoba 

upoważniona. 

3. Ewakuację na wypadek pożaru lub innego niebezpieczeństwa należy prowadzić  

w następujących etapach:  

1. Ogłoszenie alarmu o pożarze lub innym niebezpieczeństwie przy użyciu 

gwizdka i komunikatu głosem: uwaga, uwaga, uwaga, pożar, pożar, pożar! 

2. Zaalarmować straż pożarną 

3. Przystąpić do ewakuacji dzieci zgodnie z planem ewakuacji. 

4. Przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego  

(gaśnice, koce gaśnicze) 

4. Na terenie przedszkola muszą być wyznaczone osoby odpowiedzialne za ewakuację  

i posiadać ukończone szkolenie z tego zakresu. 

5. Obowiązkiem nauczyciela jest bezpieczne wyprowadzenie dzieci:  

1. nauczyciel wyprowadza dzieci z pomieszczeń ustalonymi drogami 

ewakuacyjnymi,  

2. nakazuje dzieciom poruszać się w szeregu trzymając się za ręce, a sam idzie na 

początku trzymając pierwsze dziecko za rękę, na końcu wychodzi pomoc 

nauczyciela/ woźna, która sprawdza czy wszystkie dzieci opuściły miejsce 

zdarzenia  

3. nauczyciel wyprowadza dzieci w bezpieczne miejsce wyznaczone w planie 

ewakuacji. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA 

NA TEREN PLACOWKI OŚWIATOWEJ 

1. Decyzję o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego  

w przypadku ujawnienia zagrożenia wynikającego z wtargnięcia uzbrojonego 



napastnika na teren placówki, podejmuje każdy kto zauważy na terenie placówki 

napastnika lub posiada informacje o jego obecności:  

o Sygnał alarmowy w takiej sytuacji ma postać jednego długiego, trwającego 10 

i więcej sekund dzwonka, który odróżnia się od sygnału alarmowego 

wywoływanego zagrożeniem pożarowym, 

o Komunikat ostrzegawczy (słowny)- „ Uwaga napastnik” – powtórzone trzy 

razy.  

2. Ewakuacja tylko w przypadku bezpośredniej bliskości wyjścia, z dala od źródła 

zagrożenia/ napastnika. Decyzję o ewakuacji podejmuje osoba mająca wychowanków 

pod opieką. 

3. Jeżeli bezpieczna ewakuacja jest niemożliwa:  

o Zamknij drzwi, 

o Zastaw drzwi ciężkim meblem, ławkami, 

o Wyłącz wszystkie światła, 

o Wyłącz/ wycisz wszystkie urządzenia elektroniczne, 

o Połóż się na podłodze z dala od okien i drzwi, 

o Nie otwieraj nikomu drzwi, służby ratownicze zrobią to same, 

o Zachowaj ciszę  

4. Jeżeli jest to możliwe udzielaj pierwszej pomocy poszkodowanym. 

5. Powiadomienie służb ratowniczych o wtargnięciu uzbrojonego napastnika  

w przypadku ewakuacji lub gdy nie jest ona przeprowadzona, najszybciej jak to 

możliwe ze względu bezpieczeństwa). 

 


