
         PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE  
            W PRZEDSZKOLU NR 330 „POD MODRZEWIEM”  
                                     W WARSZAWIE 
  
Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( U. 2017 poz. 59). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe ( U. 2017 poz. 60). 

3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 
chorób zakaźnych u ludzi ( U. 2008 nr 234 poz. 1570 z późn. zm). 

4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 
624 z późn. zm.). 

5. Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 6, poz. 69). 

6. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z póżn. zm.). 

7. Statut Przedszkola nr 330 „Pod Modrzewiem” w Warszawie. 

  

Cel główny: 

Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Przedszkolu nr 344 w 
Warszawie, znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo 
każdego dziecka objętego opieką naszej placówki. 

W sytuacjach trudnych oraz zagrażających życiu, bezpieczeństwu i zdrowiu dziecka 
nauczyciele i pozostały personel przedszkola są zobowiązani postępować zgodnie 
z przyjętymi procedurami. 

Rodzice/opiekunowie zobowiązani są znać i przestrzegać postanowień niniejszego 
dokumentu, co poświadczają własnym podpisem. 

Sposób prezentacji procedur: 

1. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń. 

2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur i 
zobowiązanie do ich respektowania. 

3. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującymi w placówce procedurami 
na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego. 

Dokonywanie zmian w procedurach 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa 
i zdrowia dzieci w przedszkolu może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady 
Pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również Rada 
Rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 



Procedury wchodzą w życie z dniem 1 września 2018 roku. 

Zmodyfikowano i uaktualniono 20 maja 2019 r.  

W przypadku zaistnienia sytuacji szczególnych, które nie zostały uregulowane w treści 
procedury, nauczyciel, dyrektor lub inna osoba z personelu przedszkola podejmują 
wszelkie niezbędne działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom 
oraz zabezpieczenie odpowiedniego funkcjonowania placówki. 

Spis procedur: 

1) Procedura dotycząca przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. 

2) Procedura bezpieczeństwa podczas zabaw dzieci w ogrodzie. 

3) Procedura monitorowania osób wchodzących i opuszczających teren 
przedszkola. 

4) Procedura postępowania w sytuacji próby odebrania dziecka przez rodzica/ 
opiekuna prawnego, będącego pod wpływem alkoholu lub narkotyków. 

5) Procedura postępowania w sytuacjach nagłych/wypadkach. 

6) Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia wymagającego 
przeprowadzenie ewakuacji 

7) Procedura postępowania w sytuacji zagrożenia terrorystycznego. 

 

1) PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z          
                                          PRZEDSZKOLA 
I. PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez 

Rodziców (opiekunów prawnych). Są oni odpowiedzialni za ich 

bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu. 

2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi danej grupy. W 

przeciwnym przypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka. 

3. Przyprowadzanie dzieci następuje do danych grup: 

➢ Gr. I – Pszczółki – od godz. 7.00 do godz. 8.00 do grupy Wiewiórek – o godz. 

8.00 nauczycielka zabiera dzieci do swojej grupy 

➢ Gr. II – Wiewiórki – od godz. 7.00 

➢ Gr. III – Jeżyki – od godz. 7.00  

➢ Gr. V – Sowy – od poniedziałku do czwartku, od godz. 7.00 do godz. 7.30 do 

grupy Jeżyków – o godz. 7.30 nauczycielka zabiera dzieci do swojej grupy. W 

piątek od godz. 7:00 do godz. 8.00 do grupy Jeżyków, o godz.8.00 

nauczycielka zabiera dzieci do swojej grupy 

4. Nauczyciele przyjmujący dziecko od Rodziców zobowiązany jest zwrócić 

uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one 

bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia. 

5. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola 

dzieci zdrowe. 



Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do 

przedszkola. Dzieci, np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą 

przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.  

6. Jeżeli w ciągu dnia nauczyciel zauważy u dziecka objawy sugerujące chorobę 

od razu zawiadamia telefonicznie Rodziców, którzy powinni odebrać dziecka 

najszybciej, jak to możliwe 

7. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości 

dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. 

8. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie na piśmie, dołączając 

zaświadczenie lekarskie. 

9. Po każdej nieobecności dziecka, spowodowanej chorobą zakaźną, 

pasożytniczą, po złamaniach, operacjach i zabiegach chirurgicznych, Rodzice 

proszeni są o okazanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego 

zakończenie leczenia. 

 

II. ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 

 

1. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe 

upoważnione na piśmie przez Rodziców (opiekunów prawnych), zdolne 

do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje w 

dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub 

zmienione. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej procedury. 

2. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za 

bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez 

nich osobę. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie 

będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez Rodziców 

(opiekunów prawnych), dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a 

dyrektor lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie 

skontaktuje się telefonicznie z Rodzicami w celu ustalenia dalszego 

postępowania. 

3. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez Rodziców nastąpi po 

wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego lub innego 

dokumentu tożsamości – sprawdzenie dokumentu tożsamości osoby 

upoważnionej jest obowiązkiem nauczyciela, pod którego opieką przebywa 

dziecko. 

4. W przypadku telefonicznej prośby Rodzica, upoważnienia słownego, 

nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do Rodzica i 

potwierdzić wcześniejszą informację. Zaistniałą sytuację należy odnotować w 

rejestrze upoważnień telefonicznych, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 

procedury. 

5. Odbiór dzieci następuje w danej grupie: 

➢ Gr. I – Pszczółki – do godz. 16:00, po godz. 16:00 odbieramy dzieci z grupy 

Wiewiórek  do godz. 17:00 



➢ Gr. II – Wiewiórki – do godz. 17:00 

➢ Gr. III – Jeżyki – do godz. 17:00 

➢ Gr. IV  - Sowy – od poniedziałku do czwartku do godz. 16:30, po godz. 16:30 

odbieramy dzieci z grup Jeżyków. Piątek do godz. 16:00, po godz. 16:00 

odbieramy dzieci z grup Jeżyków do godz. 17:00 

6. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko 

z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść 

dopiero wtedy, gdy Rodzic (osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu 

grupy. 

7. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby 

odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie 

agresywne. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek 

zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy.  W takich 

okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim 

Rodzicem lub osobą upoważnioną  przez Rodziców. O zaistniałym fakcie 

powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca. 

8. Życzenie Rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z 

Rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

 

III. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA  

                              Z PRZEDSZKOLA  

 

1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 17:00. 

2. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach 

pracy przedszkola – sytuacje losowe) Rodzice lub opiekunowie prawni 

zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia 

innego sposobu odbioru dziecka. 

3. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do godz. 17:00 i nie ma kontaktu 

telefonicznego z Rodzicami ani osobami upoważnionymi do odbioru dziecka, 

po upływie 30 min dyrektor przedszkola zwraca się do policji w celu ustalenia 

miejsca pobytu Rodziców/opiekunów pranych dziecka. 

4. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez Rodziców, 

prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie dyrektor kontaktuje 

się z Policyjną Izbą Dziecka. 

5. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia 

podpisany przez świadków , który zostaje przekazany do wiadomości 

dyrektora. 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostali 

zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola w dniu 31.08.2018 r. 

2. Nauczyciele zapoznają z procedurą wszystkich rodziców na zebraniach 

organizacyjnych lub indywidualnie. Potwierdzeniem są podpisy rodziców. 



3. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, Rodziców dzieci 

uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do 

odbioru dzieci. 

4. Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2018r., została zatwierdzona przez 

Radę Pedagogiczną w dniu 31 sierpnia 2018r. 

 

2)   PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZABAW DZIECI W OGRODZIE  

1.Nauczyciel w przypadku organizowania zabaw w ogrodzie:  

a ) wychodzi do ogrodu po uprzednim sprawdzeniu stanu terenu i sprzętu 

ogrodowego,  

b) przestrzega wymogu, aby zabawy były organizowane zgodnie z zasadami 

bezpiecznego użytkowania,  

c) nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić stan liczebny dzieci przed wyjściem do 

ogrodu i przed powrotem do sali.  

2.W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym nauczyciel ma obowiązek 

czuwania nad bezpieczeństwem i organizowania dzieciom warunków do bezpiecznej 

zabawy.  

3.W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym bezpośrednią opiekę nad dziećmi 

sprawuje nauczyciel danej grupy:  

• w czasie pobytu na placu przedszkolnym grupy dzieci 3 letnich nauczycielowi 

pomaga pomoc nauczyciela,  

• w przypadku starszych grup opiekę sprawuje nauczyciel.  

4. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym musi być zamknięta furtka 

przedszkola.  

5. Dzieci mogą korzystać tylko z tych urządzeń ogrodowych, przy których 

bezpieczeństwa pilnuje osoba dorosła.  

6. Rodzic ma obowiązek zadbania o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory 

roku i panującej temperatury. 

7. W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie 

nakrycie głowy i w miarę możliwości, przebywać w zacienieniu.  

8. Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w warunkach 

atmosferycznych ku temu niesprzyjających.  

9. Podczas pobytu na placu przedszkolnym, dziecko może skorzystać z toalety 

znajdującej się w przedszkolu.  



10. W przypadku przebywania na terenie przedszkolnym więcej niż jednej grupy, 

wszystkie nauczycielki, czuwając nad bezpieczeństwem swojej grupy, mają baczenie 

na pozostałe dzieci i obowiązkowo reagują w sytuacji zagrożenia, bądź 

niewłaściwego zachowania dzieci.  

11. Gdy rodzic odbiera dziecko bezpośrednio z ogródka przedszkolnego 

zobowiązany jest zgłosić ten fakt nauczycielowi.  

12. Od momentu odebrania dziecka z ogródka przedszkolnego za bezpieczeństwo 

dziecka odpowiada rodzic. 

3)  PROCEDURA DOTYCZĄCA MONITOROWANIA WCHODZĄCYCH I   

OPUSZCZAJĄCYCH TEREN  

1. Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek monitorowania osób wchodzących 

na teren przedszkola.  

2. Z chwilą wpuszczenia obcej osoby lub zauważeniu jej na terenie przedszkolnym 

przejmuje kontrolę nad tą osobą, w szczególności prosi o:  

1) podanie celu wizyty, 

 2) nazwisko osoby, z którą chce się widzieć obca osoba,  

3) prowadzi ją do właściwej celowi wizyty osoby,  

4) po załatwieniu sprawy osoba, do której przyszedł interesant, odprowadza go do 

drzwi przedszkola, jeżeli nie może opuścić stanowiska pracy prosi innego pracownika 

o odprowadzenie interesanta do drzwi i je zamyka,  

5) w przypadku gdy obca osoba zachowuje się podejrzanie; nie ujawnia celu wizyty 

lub zachowuje się nienaturalnie bądź agresywnie, pracownik natychmiast 

powiadamia dyrektora lub w czasie jego nieobecności nauczyciela zastępującego 

dyrektora, który powiadamia policję. 

W NAGŁYCH WYPADKACH WSZYSTKIE DZIAŁANIA PRACOWNIKÓW  

PRZEDSZKOLA BEZ WZGLĘDU NA ZAKRES ICH CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH,  

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI SKIEROWANE SĄ NA ZAPEWNIENIE  

BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM 

 

 

4) PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PRÓBY ODEBRANIA 
DZIECKA PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO, BĘDĄCEGO POD 
WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW  

 



 

1. Żadnemu pracownikowi pedagogicznemu lub niepedagogicznemu przedszkola nie 

wolno wydać dziecka osobie, którą podejrzewa o spożycie alkoholu lub 

narkotyków. 

2. Nauczyciel/inny pracownik jest zobowiązany w pierwszej kolejności do 

zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i w miarę możliwości odseparowania go od 

nietrzeźwego rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej do odbioru. 

3. Jeżeli osoba nietrzeźwa zachowuje się agresywnie i stwarza zagrożenie dla 

pracowników przedszkola i dzieci, dyrektor przedszkola lub nauczyciel ma prawo 

wezwać policję. 

4. O fakcie zgłoszenia się nietrzeźwego rodzica/opiekuna prawnego nauczyciel lub 

inny pracownik przedszkola niezwłocznie zawiadamia dyrektora przedszkola. 

5. Nauczyciel lub dyrektor powiadamia drugiego z rodziców/opiekunów prawnych 

o zaistniałej sytuacji i konieczności osobistego zgłoszenia się po dziecko lub 

zgłoszenia się osoby wcześniej pisemnie upoważnionej. 

6. Jeżeli po dziecko nie stawi się trzeźwy rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona, 

wówczas dyrektor lub nauczyciel wzywa policję. 

7. O przekazaniu dziecka do pogotowia opiekuńczego (lub innej właściwej instytucji) 

decyduje policja. 

8. Po zaistniałym zdarzeniu nauczyciel oraz dyrektor sporządzają notatkę służbową. 

9. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu  

wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad 

określonych w procedurach bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu. Ze spotkania 

sporządzona zostaje notatka służbowa. 

10. Gdy sytuacja zgłaszania się rodzica/opiekuna prawnego po dziecko w stanie 

wskazującym na spożycie alkoholu powtarza się, dyrektor przedszkola pisemnie 

informuje policję i/lub terenowy ośrodek pomocy społecznej i/lub wydział 

rodzinnego sądu rejonowego. 

11. Nauczyciel, nawet po jednorazowym incydencie stawienia się nietrzeźwego 

rodzica/opiekuna prawnego, zobowiązany jest do bacznej obserwacji sytuacji 

rodzinnej dziecka i w razie potrzeby informowania pedagoga/psychologa 

przedszkolnego oraz dyrektora w celu podjęcia decyzji o kolejnych krokach. 

 

5) PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH NAGŁYCH (WYPADKACH) 

 
1. W stanach nagłych, jak: 

• utrata przytomności, 

• zasłabnięcia i omdlenia, 

• złamania, 

• krwotoki, 

• zwichnięcia, 



• urazy, 

• ciała obce w nosie, gardle, oku, uchu, 

• ukąszenia i użądlenia, 

• oparzenia i odmrożenia, 

• zatrucia, 

• ataki szału w chorobie psychicznej 

gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel 
zobowiązany jest do: 

–  podjęcia działań pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności, 

–  wezwania karetki pogotowia ratunkowego, 

– poinformowania dyrektora przedszkola o sytuacji, ten powiadamia 
rodziców/opiekunów dziecka. 

2. Dziecko do czasu przybycia pogotowia ratunkowego lub przybycia 
rodziców/opiekunów pozostaje pod opieką nauczyciela, dyrektora lub innej osoby z 
personelu przedszkola.  

3. Lekarz pogotowia decyduje o sposobie dalszego udzielenia pomocy dziecku 
/ewentualnego przewiezienia dziecka do szpitala. 

4. Nauczyciel spisuje protokół zdarzenia. 

 

6) PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI  WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA 

WYMAGAJĄCEGO PRZEPROWADZENIA EWAKUACJI 

 

1. W sytuacji wystąpienia pożaru lub innej sytuacji wymagającej ewakuacji, decyzję o 

przeprowadzeniu ewakuacji dzieci i mienia podejmuje Dyrektor Przedszkola, a w 

razie jego nieobecności osoba wyznaczona do jego zastępowania.  

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 syreny 

alarmowej i  komunikatu głosem : uwaga, uwaga, ogłaszam alarm ewakuacyjny!  

2) Zawiadomić odpowiednie służby.  

3) Przystąpić do ewakuacji dzieci zgodnie z planem ewakuacji.  



4) Przystąpić do ewentualnego gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu 

gaśniczego ( gaśnice, koce gaśnicze).  

5) Obowiązkiem nauczyciela jest bezpieczne wyprowadzenie dzieci:  

a) nauczyciel wyprowadza dzieci z pomieszczeń ustalonymi drogami ewakuacyjnymi;  

b) 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 

lub woźna, która sprawdza czy wszystkie dzieci opuściły miejsce zdarzenia;  

c) nauczyciel wyprowadza dzieci w bezpieczne miejsce wyznaczone w planie 

ewakuacji. 

7)  PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA 

TERRORYSTYCZNEGO 

Procedura niniejsza ma na celu ujednolicenie działań w przypadku zagrożenia 
atakiem terrorystycznym i zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom. 
  

I. Zwróć uwagę na to, co dzieje się wokół ciebie. 
 
1. Co może być sygnałem ostrzegającym o niebezpieczeństwie? 
 
- rzucające się w oczy nietypowe zachowanie osób, którzy weszli na teren 
przedszkola. 
- pozostawione bez opieki przedmioty: paczki, torby, pakunki na terenie przedszkola 
- samochody, a zwłaszcza furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach,  w pobliżu 
przedszkola. 
 
2.  Co robić? 
- nie dotykaj podejrzanych przedmiotów pozostawionych bez opieki, 
- powiadom stosowne służby (policję, straż miejską, administratora obiektu), 
- jeżeli dojdzie do akcji ewakuacyjnej lub ratowniczej, zastosuj się do poleceń osób      
kierujących operacją, 
- zachowaj spokój i bezpiecznie, bez paniki wraz z dziećmi opuść niebezpieczną 
strefę, 
- nie udawaj bohatera, reagowanie pozostaw profesjonalistom (policji, straży 
pożarnej, pogotowiu ratunkowemu). 
  
II.  Jak postępować w sytuacji zagrożenia atakiem bombowym? 
 
1. Jeżeli wiesz o podłożeniu ładunku wybuchowego lub znalazłeś przedmiot 
niewiadomego pochodzenia i podejrzewasz, że może to być bomba lub inne 
niebezpieczne urządzenie, powinieneś to natychmiast zgłosić dyrektorowi 
przedszkola, osobie go zastępującej lub kierownikowi gospodarczemu. Ci z kolei 
powiadamiają służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na tym terenie. Może to być 
najbliższa jednostka policji, straży miejskiej, straży pożarnej. 
 
2. Zawiadamiając policję podaj następujące informacje: 



- rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, 
podejrzany przedmiot), 
- treść rozmowy z osobą przekazującą informację o podłożeniu ładunku numer 
telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz czas połączenia opis 
miejsca i wygląd przedmiotu. 
 
3. Jak się przygotować: 
- pomyśl, którędy w pośpiechu można się ewakuować wraz z dziećmi z budynku 
przedszkola, 
- zgromadź wokół siebie dzieci będące pod twoją opieką, staraj się je uspokoić, 
wyciszyć, 
- zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być 
przesunięte podczas wybuchu, 
- zapamiętaj elementy z najbliższego otoczenia, 
- pamiętaj o tym, aby nie przyjmować od obcych osób żadnych pakunków,. 
 
 

III. Jak się zachować po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie 
podłożenia bomby: 

1. do czasu przybycia policji należy zabezpieczyć zagrożone miejsce, 
zachowując elementarne środki bezpieczeństwa, 

2. po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze 
kierowanie akcją, 

3. należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów, 
4. przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia bomby użytkownicy 

pomieszczeń powinni sprawdzić swoje miejsce pracy - być może uda się 
znaleźć przedmioty nieznanego pochodzenia, 

5. podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać, 
6. pomieszczenia ogólnodostępne sprawdzają osoby odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo w danej instytucji, 
7. po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój, pozwoli to sprawnie i 

bezpiecznie opuścić zagrożony rejon, 
8. po ogłoszeniu ewakuacji w przedszkolu  należy je opuścić wraz z dziećmi, 

zabierając dziennik i rzeczy osobiste (torebki) 
9. identyfikacją ładunku wybuchowego zajmują się wyspecjalizowane jednostki i 

komórki organizacyjne policji, 
10. ciekawość jest niebezpieczna - jak najszybciej oddal się z dziećmi z  miejsca 

zagrożonego wybuchem, 
 
IV. Jak postępować w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki? 

1. Co powinno wzbudzić podejrzenia: 
- brak nadawcy, 
- brak adresu nadawcy, 
- przesyłka pochodzi od nadawcy lub miejsca, którego się nie spodziewamy. 

2. Jeśli otworzyliśmy przesyłkę, a jej zawartość wydaje się podejrzana 
- wyłączyć system wentylacji i zamknąć okna. 

3. Jeśli przesyłka wydaje ci się podejrzana, nie otwieraj jej: 
- umieść tę przesyłkę w grubym worku plastikowym i szczelnie go zamknij, 
- worek ten umieść w drugim grubym plastikowym worku, ten również 
szczelnie zamknij - zawiąż supeł i zaklej taśmą klejącą, 



- paczki nie przenoś, najlepiej, by pozostała na miejscu, 
- powiadom lokalny posterunek policji lub straż pożarną - służby te podejmują 
wszystkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia przesyłki 

4. Jeśli otworzyłeś paczkę, a jej zawartość wydaje się podejrzana: 
- nie naruszaj jej zawartości: nie rozsypuj, nie przenoś, nie dotykaj, nie wąchaj, 
nie powoduj ruchu powietrza w pomieszczeniu, 
- zaklejony worek umieść w drugim worku, zamknij go i zaklej, 
- dokładnie umyj ręce, 
- powiadom lokalną jednostkę policji lub straż pożarną i stosuj się do ich 
wskazówek, 
- po przybyciu właściwych służb stosuj się do ich zaleceń. 
  

V. Jak postępować w przypadku skażeń biologicznych i chemicznych? 
 
1. Sygnał alarmu o skażeniach środkami chemicznymi lub biologicznymi nadawany 
jest: za pomocą syren (przez 3 minuty przerywany dźwięk - 10 sekund głos syreny, 
25 sekund przerwy, 10 sekund syrena, 15 sekund przerwy...), za pośrednictwem 
radia, telewizji i radiowęzłów lub pojazdów wyposażonych w megafony. 
 
2. Jeżeli jesteś w budynku przedszkolnym wraz z dziećmi: 
- pozostań w budynku, 
- poinformuj personel przedszkola  o zagrożeniu, 
- zamknij drzwi i okna, 
- wyłącz  wentylatory, pozalepiaj wywietrzniki, pozamykaj wywietrzniki w ramach 
okiennych, 
- znajdź pomieszczenia bez okien, 
- włącz radio lub telewizor (najlepiej stację lokalną). 
 
3. Jeżeli jesteś poza budynkiem przedszkolnym z dziećmi : 
- znajdź najbliższy zamieszkany budynek, 
- w miarę możliwości poruszaj się prostopadle do kierunku wiatru, chroń drogi 
oddechowe (np. oddychaj przez chusteczkę do nosa), 
- umyj sobie i dzieciom dokładnie twarz, włosy i ręce, oczyść oczy i uszy, 
- w przypadku kontaktu z niebezpiecznymi substancjami, zostaw odzież wierzchnią i 
obuwie przed domem. 
 
4. Jeżeli doszło do skażenia: 
- nie dotykaj i nie wąchaj podejrzanych przedmiotów, nie sprzątaj proszku, nie ścieraj 
cieczy, 
- aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryj ją np. kocem, 
- pozamykaj okna oraz drzwi, nie dopuść do przeciągów, 
- opuść pomieszczenie wraz z dziećmi  i nie wpuszczaj do niego innych osób, 
- umyj dokładnie ręce wodą i mydłem, 
- zdejmij ubranie, które miało kontakt z podejrzaną substancją i włóż do plastikowego 
worka, 
 
- po kontakcie z podejrzanymi substancjami nie jedz, nie pij, 
- wszystkie osoby, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znalazły się w 
odległości ok. 5 m od niej, powinny się zgłosić na policję. 
  



VI. Jak postępować w przypadku znalezienia się wraz z dziećmi w grupie 
zakładników. 

1. Rób, co ci każą. Nie graj bohatera i nie stawiaj oporu. Dyskutowanie z 
napastnikami lub bunt mogą tylko pogorszyć sytuację. Twoim zadaniem jest 
ochrona dzieci i przetrwanie. Czekaj na akcję wyspecjalizowanej jednostki 
ratowniczej. 
 
2. Jeśli znalazłeś się wśród zakładników: 
- staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z małymi 
dziećmi i ludźmi (personifikowanie siebie i innych), 
- bądź spokojny, naturalny, znajdź postawę pośrednią między agresją a 
pasywnością i uległością, 
- nie bądź „utrapieniem” dla napastników (bunt, dyskutowanie, silne reakcje 
emocjonalne), 
- pamiętaj, że sytuacja może trwać długo - postaraj się rozwinąć u siebie 
potrzebę przetrwania, 
- nie rób gestów zwracających uwagę porywaczy, 
- nie zadawaj pytań, nie patrz w oczy terrorystom, bądź im posłuszny bez 
dyskusji, siedź spokojnie na miejscu, 
- pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz wstać lub otworzyć torbę, 
- na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, 
- usuń (wyrzuć) wszelkie oznaki władzy, zajmowania ważnej pozycji, 
- zapamiętaj szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia - może to pomóc 
władzom w uwolnieniu pozostałych zakładników oraz identyfikację porywaczy 
przy aresztowaniu. 
  

VII. Jak postępować w trakcie operacji antyterrorystycznych? 
1.  Staraj się uspokoić dzieci, akcja zawsze wywołuje zamieszanie i panikę, 

dzieci są w szoku: 
2. nie uciekaj, połóż się wraz z dziećmi na podłodze i spróbuj znaleźć jakąś 

osłonę, trzymaj ręce na głowie do końca operacji, 
3. słuchaj rozkazów i instrukcji grupy antyterrorystycznej i nie zabieraj jej czasu 

na zadawanie zbędnych pytań, 
4. nie trzyj oczu w wypadku użycia gazów łzawiących, 
5. w razie strzelaniny połóż się na ziemi lub schowaj się za jakimś przedmiotem, 
6. nie uciekaj z obiektu, dopóki nie zostanie wydany rozkaz wyjścia - możesz 

zostać wzięty za terrorystę, 
7. w chwili wyzwolenia wychodź jak najszybciej, nie zatrzymuj się dla zabrania 

rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru, 
8. spróbuj się zidentyfikować (przedstawić), bądź jednak przygotowany na ostre 

traktowanie ze strony ekipy ratunkowej - dopóki nie zostaniesz formalnie 
zidentyfikowany jako jeden z zakładników, jesteś potencjalnie jednym z 
porywaczy. 
 

 
VIII. Jak przygotować przedszkole na nagłe zdarzenia. 

Środowisko dzieci  jest równie narażone na akty terrorystyczne, jak 
pojedyncze osoby.  
1. Co należy zrobić na wypadek zagrożeń: 

-mieć przy sobie dzienniki obecności z listą dzieci, która jest w danym 



dniu w przedszkolu, przechowywać  listy numerów kontaktowych 
pracowników, tak by można było nawiązać z nimi lub z ich rodzinami 
najszybszy kontakt, 
- posiadać na miejscu plan bezpiecznej ewakuacji, 
- ćwiczyć  zaplanowane procedury ewakuacji z pracownikami i dziećmi, 
- regularnie kopiować dane z komputerów i przechowywać je poza 
siecią komputerową, 
- ubezpieczyć się w celu minimalizacji strat personelu i dzieci, 

 
IX. ABC REANIMACJI – MINIPORADNIK 
 
Pięć minut bezdechu i zatrzymanej pracy serca wystarczy, aby w mózgu ludzkim 
zaszły nieodwracalne zmiany. W takich przypadkach czas jest bezcenny. W Polsce 
na przyjazd karetki czeka się 10-20 minut. Dlatego tak ważne jest, aby świadkowie 
umieli udzielić pierwszej pomocy. W sytuacji świadka może znaleźć się każdy. 
 
Jak to robić? 
 

1. Sprawdź, czy poszkodowany jest przytomny: 
- delikatnie potrząśnij za ramiona, 
- głośno zapytaj - np.: Co się Pani (Panu) stało? 
- sprawdź reakcje na np. klepnięcie w policzek lub ból, 
- sprawdź, czy występują mocne krwawienia.  

2.  Sprawdź, czy oddycha: 
- posłuchaj oddechu przy ustach ratowanego, 
- poczuj wydychane powietrze na policzku (grzbiecie dłoni). 
- popatrz na ruchy oddechowe klatki piersiowej lub brzucha.  

3. Sprawdź krążenie 
- zbadaj tętno na tętnicy szyjnej (do 10 sekund) - opuszki dwóch palców (wskazujący i środkowy) 
 przykłada się lekko uciskając w zagłębieniu pomiędzy chrząstkami krtani a mięśniem szyi, 
- sprawdź po obu stronach.  

4. Jeżeli nie oddycha: 
- odegnij głowę do tyłu (nie wolno w podejrzeniu urazu szyi!), 
- wysuń żuchwę pacjenta do przodu.  

5.  Rozpocznij sztuczną wentylację: 
- ułóż ratowanego na plecach i usuń ciała obce z jego ust, 
- zaciśnij palce jednej ręki na nosie ratowanego, mocno przyciśnij usta do ust ratowanego 
 i wykonaj powolny, zdecydowany wydech. 

6. Jeżeli nie ma krążenia, rozpocznij masaż zewnętrzny serca: 
- zdejmij ubranie z klatki piersiowej ratowanego, 
- znajdź punkt ucisku, znajduje się on w odległości ok. dwóch szerokości palca 
 od „dolnego” końca mostka, 
- połóż w tym punkcie nadgarstek jednej ręki, na nim nadgarstek drugiej, spleć palce rąk, 
- wyprostuj ramiona - uciśnięcia wykonuj dzięki ciężarowi swojego ciała, 
- ucisk powinien powodować ugięcie mostka na 3-5 cm., 
- uciskaj rytmicznie z częstotliwością 100 uciśnięć mostka/min. 

7. Gdy prowadzisz jednocześnie oddech i wentylację: 
- sekwencja 30 uciśnięć mostka na 2 oddechy. 
 



Gdy jesteś sam i nie dajesz sobie rady: 
- prowadź sam masaż. 

 
Jak zatamować krwawienie? 
 
Krew z żyły jest ciemnoczerwona, wypływa jednostajną strużką. Krew tętnicza 
jest jasna, wypływa rytmicznie: 
- lekkie krwawienie z reguły ustaje samo, 
- w przypadku mocnego krwawienia spróbuj ucisnąć tętnicę doprowadzającą 
krew, podnieść krwawiącą    kończynę powyżej serca. 
 
Załóż opatrunek uciskowy: 
- nakryj ranę gazą jałową, 
- umocuj ją kilkoma okrążeniami opaski (prowizorycznie możesz użyć paska, 
krawata), 
- na gazę nałóż „poduszeczkę” np. z nierozwiniętego bandaża lub dowolnego 
materiału, 
- owiń wszystko mocno opaską, 
- tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. amputacja kończyny, duże obce ciało 
tkwiące w ranie) możesz   zastosować opaskę uciskową odcinającą całkowicie 
dopływ krwi do rany. 

  
 
PODSUMOWUJĄC - PAMIĘTAJ 
 
Zachowaj spokój i zorientuj się jak bezpiecznie opuścić niebezpieczną strefę; 
 
Zawsze stosuj się do poleceń osób kierujących akcją ewakuacyjną lub ratowniczą; 
 
Jeżeli nie podjęto działań zapobiegawczych powiadom stosowne służby; 
 
Nigdy nie dotykaj podejrzanych przedmiotów niewiadomego pochodzenia 
pozostawionych bez opieki. 
 

INFORMACJA NA TEMAT TELEFONÓW ALARMOWYCH 

 

999 - Pogotowie Ratunkowe, 

 

998 - Straż Pożarna, 

 

997 - Policja, 

 

987 - Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego, 

 

112 - telefon alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych, 

 



0 800 120 226 - infolinia Policji (połączenie bezpłatne). 
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