
XV.    PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA 

WYMAGAJĄCEGO PRZEPROWADZENIE EWAKUACJI  
 

1. W sytuacji wystąpienia pożaru/innego niebezpieczeństwa, decyzję o przeprowadzeniu 

ewakuacji dzieci i mienia oraz sposobie gaszenia pożaru podejmuje Dyrektor Przedszkola, a w 

razie jego nieobecności osoba 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:  

• ogłoszenie alarmu o pożarze lub innym niebezpieczeństwie przy użyciu komunikatu 

głosem : Uwaga, ogłaszam alarm ewakuacyjny!  

• Zaalarmować straż pożarną i komendę policji 

• Przystąpić do ewakuacji dzieci zgodnie z planem ewakuacji.  

• Przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice)          

(to zadanie powinno być wykonywane wyłącznie przez przeszkolone osoby. Nie wolno 

ryzykować zdrowia i życia pracowników. Zalecana jest ewakuacja). 

• Upewnić się należy, że wszystkie drogi dojazdowe są wolne dla pojazdów straży 

pożarnej. 

 

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:  

• nauczyciel wyprowadza dzieci z pomieszczeń ustalonymi drogami ewakuacyjnymi;  

• 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;  

• nauczyciel wyprowadza dzieci w bezpieczne miejsce wyznaczone w planie ewakuacji 

(Parking) 

6. W przypadku zarządzenia ewakuacji: 

 zostaw wszystkie swoje rzeczy w miejscu, gdzie się znajdują, 

 korzystaj z wyznaczonej drogi ewakuacji, 

 po drogach ewakuacyjnych poruszaj się szybko, unikaj blokowania ruchu, zatrzymywania 

się, czy też gwałtownego napierania na poruszających się z przodu. 

 

7. Podczas ewakuacji: 

 zachowaj ciszę, spokój, rozwagę,  

 udzielaj pierwszej pomocy w miejscu bezpiecznym,  

 ostrzegaj o niebezpieczeństwie, 



 w przypadku opadów deszczu, śniegu lub panującego zimna, przeprowadź dzieci  do 

innego wcześniej ustalonego obiektu. 

 nauczyciele zgłaszają nazwiska brakujących dzieci dyrektorowi przedszkola 

 Dyrektor, zgłasza straży pożarnej i policji nazwiska dzieci lub pracowników, których 

miejsca pobytu nie da się ustalić 

 Dyrektor powiadamia Organ Prowadzący 

 Dyrektor nie pozwala dzieciom ani pracownikom powrócić do budynku, dopóki straż 

pożarna lub policja nie ogłosi, że zagrożenie minęło. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


