
XV PROCEDURA

 DOTYCZY KRYZYSU W PRZEDSZKOLU.
SZYBKIE REAGOWANIE

Wprowadzono zarządzeniem dyrektora przedszkola nr 11/2018/2019 z dnia 24.05.2019 r. 



I. WYKAZ NIEZBĘDNYCH TELEFONÓW

PODMIOT NR TELEFONU – Przedszkola Familijne Ranczo”          533 335 489

Telefony alarmowe

Pogotowie Ratunkowe_________________________________________________  999
Straż Pożarna________________________________________________________   998
Policja_ _____________________________________________________________  997
Numer alarmowy z tel. komórkowego_____________________________________ 112
Straż Miejska_________________________________________________________  986
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego_____ (61) 854 99 00, (61) 854 99 00,
(61) 854 99 10, (61) 854 99 10
Powiatowa  Stacja  Sanitarno-Epidemiologiczna  (Sieroca  10,  Poznań)     (61)  856  28  50,
(61) 856 28 50
Pogotowie Energetyczne________________________________________________ 991
Pogotowie Gazowe____________________________________________________  992
Pogotowie Ciepłownicze_______________________________________________   993
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne_________________________________________ 994
Fundacja Familijny Poznań_____________________________________   533 335 870
WKO Kuratorium Oświaty w Poznaniu__________________________   (61) 854 17 26

II. ZGŁOSZENIE ALARMOWE

Po wybraniu numeru alarmowego i zgłoszeniu się dyżurnego, spokojnie i wyraźnie podaj:
- rodzaj zdarzenia,
- miejsce zdarzenia (adres, nazwę obiektu, charakterystyczne miejsca, piętro, numer sali),
- liczbę poszkodowanych oraz ich stan ogólny (oddech, przytomność),
- inne zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego (o ile występują),
- swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego informujesz o zdarzeniu.
Nie odkładaj słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przyjmujący zgłoszenie
może poprosić o dodatkowe informacje.

III. ZASADY POSTĘPOWANIA (WYBRANE ZDARZENIA)

Organ prowadzący przedszkole, odpowiada za zapewnienie warunków działania placówki,
w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Te działania są
przekazane dyrektorowi konkretnej placówki – dyrektorowi przedszkola.   
Ustawa z dnia Ustawa prawo oświatowe z 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017, poz. 59 ze zm.;
Dz.U. z 2018 poz. 996; Dz.U. z 2019 poz. 534, 730, 761)



A. POŻAR

Zasady  postępowania  podczas  wybuchu  pożaru  określa  „Instrukcja  bezpieczeństwa
pożarowego Przedszkola nr 188 „Dębowe Ludki” w Poznaniu.

B. POWÓDŹ

Etap I – Wystąpienie zagrożenia powodziowego

Wystąpienie  zagrożenia  powodziowego  związane  jest  ze  wzrostem  stanu  wody  Warty
powyżej  stanu  ostrzegawczego,  który  wynosi  400  cm.  Wezbranie  wód  może  być
spowodowane spływem wód roztopowych w okresie wiosennym lub  opadowych  w  okresie
letnio-jesiennym. Inną przyczyną może być powstanie zatoru lodowego, spiętrzającego wodę
zimą.
1. W okresie występowania zagrożenia powodziowego słuchaj  komunikatów podawanych
przez  media,  szczególnie  lokalne.  Miej  w  zapasie  baterie,  aby  w  razie  odcięcia  prądu
zapewnić możliwość słuchania radia.
2.  Sprawdź  poprawność  działania  wewnętrznych  procedur  przedszkolnych,  które  mogą
zostać uruchomione w związku
z zagrożeniem powodziowym.

Etap II – Po otrzymaniu informacji o wystąpieniu możliwości zalania budynku przedszkola

1. Po wstępnej ocenie sytuacji zarządź przeprowadzenie ewakuacji:

UWAGA!
• Wykonuj polecenia służb prowadzących ewakuację.
• Zapewnij opiekę i nadzór nad podopiecznymi podczas ewakuacji i w miejscu docelowym.
• W miarę możliwości powiadom rodziców o miejscu przebywania dzieci.
• Prowadź listę dzieci odbieranych przez rodziców.
2. Wyłącz lub zleć osobie odpowiedzialnej wyłączenie dopływu gazu i prądu.
3.  Przenieś  wartościowe  rzeczy  w  bezpieczne  miejsca  (na  wyższe  kondygnacje  lub  poza
budynek przedszkola w zależności od stopnia zagrożenia).
4. Zabezpiecz budynek przedszkola przed zalaniem poprzez uszczelnienie drzwi i innych nisko
położonych otworów (m.in. kanalizacja).
5. W miarę możliwości dokumentuj prowadzone działania i informuj o nich właściwy Wydział
Oświaty i Kuratorium Oświaty.

C. CHOROBA ZAKAŹNA

I.  Po otrzymaniu,  np.  od rodziców lub z mediów informacji  o podejrzeniu niebezpiecznej
choroby zakaźnej u dziecka:
1. Potwierdź wiadomość u:
a) lekarza rodzinnego tego dziecka – jeśli to możliwe;
b) Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Poznań, ul. Noskowskiego 23, 61-705 tel.:
61 85-44-802, infolinia: 85-44-800



TELEFON ALARMOWY: 509 625 016, 509 625 016

2. Ustal z dyżurującym inspektorem sanitarnym sposób postępowania.

3. Zawiadom właściwy Wydział Oświaty i Kuratorium Oświaty.

4. Nadzoruj przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych przez pracowników przedszkola i dzieci.

5.  Przygotuj  informację  dla  dzieci  i  rodziców przy  współpracy  Oddziału  Nadzoru  Oświaty

Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Poznaniu.

6.  Zorganizuj  (w  razie  potrzeby)  spotkanie  z  rodzicami  z  lekarzem chorób zakaźnych  lub

przedstawicielem  Oddziału  Nadzoru  Higieny  Dzieci.  Zawsze  stosuj  się  do  zaleceń  służb

sanitarnych i innych kompetentnych służb.

D. PODEJRZANY PRZEDMIOT LUB PRZESYŁKA W PRZEDSZKOLU

Zachowaj spokój!
1. Odizoluj miejsce lub zabezpiecz pomieszczenie.

UWAGA! Nikt nie może się zbliżać, otwierać, dotykać i wąchać podejrzanych przedmiotów.
2.  Zadbaj  o  zamknięcie  okien,  wyłączenie  systemów  wentylacji  i  klimatyzacji,  by  nie
powodować ruchu powietrza w pomieszczeniu.
3.  Przykryj  uszkodzony,  podejrzany  przedmiot  lub  przesyłkę,  gdy  zawiera  jakąkolwiek
podejrzaną zawartość w formie: płynnej lub stałej (proszek, pył, galareta, piana lub inne).
4.  Zadzwoń  lub  wyznacz  osobę,  która  zadzwoni  pod  jeden  z  poniższych  numerów
alarmowych: 997 – Policja, 112.
5. Ustal, które osoby miały kontakt z podejrzanym przedmiotem, przesyłką.
6. Zadbaj, by osoby te dokładnie umyły ręce.
7. Zgromadź te osoby w jednym pomieszczeniu i przypilnuj, by z nikim się nie kontaktowały i
pozostały tam do przybycia służb. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do
ich zaleceń.

E. ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE

a) Wtargnięcie napastników do obiektu

Zachowaj spokój!
1. Poddaj się woli napastników – wykonuj ściśle ich polecenia.
2.  Staraj  się  zwrócić  uwagę  napastników  na  fakt,  że  mają  do  czynienia  z  ludźmi
(personifikowanie siebie i innych – zwracaj się do dzieci po imieniu – zwiększa szansę ich
przetrwania).
3. Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do dzieci z jakimś poleceniem.
4. Zapamiętaj szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia – informacje te mogą okazać się
cenne dla służb ratowniczych.
5. Staraj się uspokoić dzieci – zapanuj w miarę możliwości nad własnymi emocjami.
6. Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia:
- nie pozwól dzieciom wychodzić z pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi i okna,



- nakaż dzieciom położyć się na podłodze.
7.  W  chwili  podjęcia  działań  zmierzających  do  uwolnienia,  wykonuj  polecenia  grupy
antyterrorystycznej.

UWAGA!  Bądź przygotowany na surowe traktowanie przez Policję.  Dopóki nie zostaniesz
zidentyfikowany, jesteś dla nich potencjalnym terrorystą.
8. Po zakończeniu akcji:
- sprawdź obecność dzieci celem upewnienia się, czy wszyscy opuścili  budynek – o braku
któregokolwiek dziecka poinformuj Policję,
- nie pozwól żadnemu z dzieci samodzielnie wrócić do domu,
- prowadź ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców/osoby upoważnione.

b) Użycie broni palnej na terenie przedszkola

W sytuacji bezpośredniego kontaktu z napastnikiem:
1. Nakaż dzieciom położyć się na podłodze.
2. Staraj się uspokoić dzieci.
3.  Dopilnuj,  aby  dzieci  nie  odwracały  się  tyłem  do  napastników  w  przypadku  polecenia
przemieszczania się.
4.  Jeżeli  terroryści  wydają  polecenia,  dopilnuj,  aby  dzieci  wykonywały  je  spokojnie  –
gwałtowny ruch może zwiększyć agresję napastników.
5. O ile to możliwe zadzwoń pod jeden z poniższych numerów alarmowych: 997 – Policja,
112.

UWAGA! Nie rozłączaj się i staraj się, jeśli to możliwe, na bieżąco relacjonować sytuację.

6. Po opanowaniu sytuacji:
-  upewnij  się  o  liczbie  osób  poszkodowanych  i  sprawdź,  czy  strzały  z  broni  palnej  nie
spowodowały innego zagrożenia (np. pożaru),
-  zadzwoń lub wyznacz osobę, która zadzwoni  pod jeden z numerów alarmowych: 999 –
Pogotowie Ratunkowe, 997 – Policja, 998 – Straż Pożarna 112 – Alarmowy,
- udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym,
- w przypadku, gdy ostrzał spowodował inne zagrożenie podejmij odpowiednie do sytuacji
działania,
- zapewnij osobom uczestniczącym w zdarzeniu pomoc psychologiczną.

c) Zagrożenie bombowe

Przypadek 1 – Informacja o podłożeniu bomby
Zachowaj spokój!
1. Jeżeli jest to informacja telefoniczna:
- słuchaj uważnie,
- zapamiętaj jak najwięcej,
- jeżeli masz taką możliwość, nagrywaj rozmowę – jeśli nie – spróbuj zapisywać informacje,
- zwróć uwagę na szczegóły dotyczące głosu i nawyki mówiącego oraz dźwięki w tle,



- nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki,
- jeżeli twój telefon posiada funkcję identyfikacji numeru dzwoniącego – zapisz ten numer.
2. Jeżeli jest to wiadomość pisemna, zabezpiecz ją tak, aby nikt jej nie dotykał – przekażesz ją
Policji.
3.  Po  zakończeniu  rozmowy  niezwłocznie  zadzwoń  pod  jeden  z  poniższych  numerów
alarmowych:
a) 997 – Policja,
b) 112,
4. Zaalarmuj zarządcę budynku – Miasto Poznań.
5. Zadzwoń do Wydziału Oświaty i Kuratorium Oświaty.
6. Powiadom o zagrożeniu personel przedszkola oraz dzieci, w sposób nie wywołujący paniki!
7. Zarządź przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją.
8. Zabezpiecz ważne dokumenty, pieniądze.
9. Wyłącz lub zleć pracownikowi przedszkola wyłączenie dopływu prądu.
10. W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu nie dotykaj go i nie otwieraj.
11. W miarę możliwości ogranicz dostęp osobom postronnym.
12.  Dokonaj  próby  ustalenia  właściciela  przedmiotu,  Po  przybyciu  właściwych  służb,
bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń.

Przypadek 2 – Wykrycie/znalezienie bomby (podejrzanego przedmiotu)
Zachowaj spokój!
1. Nie dotykaj podejrzanego przedmiotu.

UWAGA! Jeśli widzisz „bombę” to oznacza, że jesteś w polu jej rażenia.
2. Zadzwoń pod jeden z poniższych numerów alarmowych: 997 – Policja, 112.
3.  Zabezpiecz,  w  miarę  możliwości,  rejon  zagrożenia  w  sposób  uniemożliwiający  dostęp
osobom postronnym – głównie uczniom, nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.
4. Powiadom o zagrożeniu personel przedszkola oraz dzieci, w sposób niewywołujący paniki!
5. Zarządź przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją.
6. Zabezpiecz ważne dokumenty, pieniądze.
7. Wyłącz lub zleć pracownikowi przedszkola wyłączenie dopływu prądu.
8. Otwórz okna i drzwi.
9. Usuń z otoczenia wszystkie materiały łatwopalne.
10.  Nie  używaj  w  pobliżu  podejrzanego  ładunku  urządzeń  radiowych  (radiotelefonów,
telefonów komórkowych).  Po przybyciu  właściwych służb,  bezwzględnie  stosuj  się  do ich
zaleceń.
Przypadek 3 – Po wybuchu bomby:
Zachowaj spokój!
1.  Oceń  sytuację  pod  kątem  ilości  osób  poszkodowanych  i  upewnij  się,  jakiego  rodzaju
zagrożenia spowodował wybuch.
2. Zadzwoń pod jeden z poniższych numerów alarmowych: policja – 997, straż pożarna –
998, 112.
3. Udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym.
4.  Sprawdź  bezpieczeństwo  dróg  i  rejonów  ewakuacyjnych,  a  następnie  zarządź
przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją.
5. W przypadku, gdy wybuch spowodował inne zagrożenie, podejmij działania odpowiednie
do sytuacji. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń.



F. ZABÓJSTWO/SAMOBÓJSTWO

1. Powiadom policję, pogotowie ratunkowe i przełożonych.

2.  Powiadom  poradnię  psychologiczno-pedagogiczną  i  poproś  o  zorganizowanie  pomocy

psychologicznej dzieciom i nauczycielom.

3. Zabezpiecz miejsce zdarzenia do czasu przybycia policji.

4. Nie udzielaj informacji mediom, dopóki o śmierci nie powiadomisz najbliższej rodziny.

5. Jak najszybciej powiadom najbliższą rodzinę o śmierci dziecka, zrób to twarzą w twarz,

unikaj telefonu lub poczty.

6.  Udziel  pomocy  i  wsparcia  rodzinie  zmarłego,  w  razie  potrzeby  powiadom  pogotowie

ratunkowe.

7. Zorganizuj pracę przedszkola w ten sposób, aby możliwy był proces interwencji kryzysowej

– udzielenie wsparcia psychologicznego dzieciom, pomoc w odreagowaniu traumatycznych

przeżyć.

8. Przemyśl i przygotuj strategię kontaktowania się z mediami.


