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INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA 
KLUB  MISIA  BO 

SYTUACJE KRYZYSOWE 
 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 
SZYBKIE REAGOWANIE 

 
 

PODSTAWA PRAWNA 
 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590). 
2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o systemie klęsk i żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz.558 z 

późn. Zm.). 
3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. Nr 113,poz.985 z późn.zm). 
4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002r., Nr 7,poz.58 z późn. Zm.). 
5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochranie przeciwpożarowej (DZ.U. Z 2002r., Nr 147, 

poz. 1229 z późn. Zm.). 
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2006r. w sprawie systemów 

wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. Z 2006 r. Nr 191, poz. 
1415). 

7. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006r.  
nr 191, poz.1410). 

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej 
samoobrony ludności (Dz.U z 1993 nr 91, poz. 421). 

9. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z 
późn. Zm.). 

10. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 
2002r. Nr 11, poz.109 z późń.zm.). 

11. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. Z 2003r. Nr 24, 
poz. 198). 

12. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r., nr 147, poz. 1231 z późn. Zm.). 

13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maj 1996 r. w sprawie 
szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży 
zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003r. Nr 26, poz. 226). 

14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz. U. z 2003 roku, Nr 169. poz.1650, 
tekst jednolity). 

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. z 2003r. Nr 21, poz. 94 z późn. Zm.). 

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i nie publicznych szkołach i placówkach (Dz. 
U. Z 2003r. Nr.6 poz,69). 

 
 

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POŻARU 
 
Jeżeli zauważony zostanie pożar lub otrzymamy informacje o pożarze należy: 
 

1. Powiadomić całą społeczność przedszkolną poprzez użycie wewnętrznej sygnalizacji 
alarmowej  - gong – trzy uderzenia lub okrzyk POŻAR. 

2. Natychmiast należy powiadomić osoby znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu strefy 
objętej pożarem. 

3. Należy wyznaczyć osobę, która powiadamia Państwową Straż Pożarną 998 oraz Służbę 
Dyżurną Miasta lub zadzwoni pod numer 112. 

4. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie placówki przystępują do ewakuacji dzieci z 
przedszkola zgodnie z oznakowanymi drogami ewakuacyjnymi. 
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5. Dzieci należy zgromadzić w bezpiecznej odległości od miejsca zagrożenia. 
6. W przypadku, złych warunków atmosferycznych lub braku możliwości powrotu do 

budynku dzieci pod opieką dorosłych przechodzą do najbliższej placówki oświatowej. 
7. W czasie ewakuacji należy zachować spokój i zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo 

dzieci. 
8. Należy wyznaczyć osoby, które wyłączą dopływ gazu i prądu. 
9. Niezwłocznie należy przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy sprzętu gaśniczego 

znajdującego się w budynku do czasu przybycia straży pożarnej. 
10. Jeżeli to możliwe należy usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie 

znajdujące się tam materiały palne, wybuchowe, toksyczne, a także cenny sprzęt i 
urządzenia oraz ważne dokumenty, nośniki informacji. 

11. Nie należy (bez wyraźnej potrzeby) otwierać drzwi i okien do pomieszczeń objętych 
pożarem. Dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia. 

12. Otwierając drzwi do pomieszczeń, w których powstał pożar, należy zachować szczególną 
ostrożność. 

13. Nie należy wchodzić do pomieszczeń objętych pożarem, lecz jeśli to konieczne wchodząc 
zachować szczególną ostrożność, w zadymieniu poruszać się w pozycji pochylonej lub na 
czworakach, blisko posadzki, gdzie jest najwięcej powietrza i lepsza widoczność: aby nie 
stracić orientacji należy poruszać się wzdłuż ścian, poręczy: usta należy zasłonić itp. 
wilgotną chustką. 

14. Po przybyciu właściwych służb należy bezwzględnie stosować się do ich poleceń. 
15. Należy poinformować dowódcę przybyłych jednostek o sytuacji i o podjętych działaniach. 

 
 

WYSTĄPIENIE ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO 
 
Wystąpienie zagrożenia powodziowego związane jest ze wzrostem stanu wody Wisły powyżej stanu 
ostrzegawczego, który wynosi 600 cm na wodowskazie Warszawa  zlokalizowanym w Porcie 
Praskim. 
 
W okresie występowania zagrożenia powodziowego należy słuchać komunikatów podawanych 
przez media. 
 
Po otrzymaniu informacji o wystąpieniu możliwości zalania budynku przedszkola należy: 
 

1. Po wstępnej ocenie sytuacji zarządzić przeprowadzenie ewakuacji. 
2. Zapewnić opiekę i nadzór nad dziećmi podczas ewakuacji i w miejscu docelowym: 

  
• w miarę możliwości powiadomić rodziców o miejscu przebywania dzieci,  
• posiadać listę dzieci z telefonami rodziców lub prawnych opiekunów. 

 
3. Wskazać osobę, która wyłączy dopływ gazu i prądu. 
4. Należy przenieść wartościowe rzeczy w bezpieczne miejsca, itp.: wyższe kondygnacje lub 

poza budynek przedszkola, w zależności od stopnia zagrożenia. 
5. Należy zabezpieczyć budynek przedszkola przed zalaniem poprzez uszczelnienie drzwi i 

innych nisko położonych otworów (m. in. Kanalizacja). 
6. W miarę możliwości dokumentować prowadzone działania i informować o nich Wydział 

Oświaty w Urzędzie Gminy Piaseczno oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania. 
 
 

CHOROBA ZAKAŹNA 
 
Po otrzymaniu od rodziców lub mediów informacji o podejrzeniu niebezpiecznej choroby 
zakaźnej u ucznia lub pracownika przedszkola należy: 
 

1. Potwierdzić wiadomość u: 
 

• lekarza-jeśli to możliwe, 
• dyżurującego inspektora sanitarnego: 0 606 108 040 (numer dyżurny telefonu 

alarmowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie). 
 

2. Ustalić z dyżurującym inspektorem sanitarnym sposób postępowania. 
3. Należy zawiadomić Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola oraz Kuratorium 
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Oświaty. 
4. Dyrektor przedszkola (lub zastępca dyrektora) ma obowiązek nadzorować przestrzeganie 

zaleceń służb sanitarnych przez pracowników przedszkola. 
5. Należy przygotować informację dla rodziców na temat zdarzenia przy współpracy Oddziału 

Nadzoru Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno–
Epidemiologicznej w Warszawie, 

6. Zorganizować (w razie potrzeby) spotkanie z rodzicami z lekarzem chorób zakaźnych lub 
przedstawicielem Oddziału Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży Państwowej Stacji 
Sanitarno–Epidemiologicznej w Warszawie. 

 
Należy stosować się do zaleceń służb sanitarnych i innych kompetentnych służb. 
 
 

PODEJRZANY PRZEDMIOT LUB PRZESYŁKA ZNALEZIONA W PRZEDSZKOLU 
 

Należy zachować bezwzględny spokój! 
 

1. Odizolować miejsce lub zabezpieczyć pomieszczenie, 
Uwaga! Nikt nie może się zbliżać, otwierać, dotykać i wąchać podejrzanych 
przedmiotów. 

2. Należy zadbać o zamknięcie okien, wyłączenie systemów wentylacji i klimatyzacji, by nie 
powodować ruchu powietrza w pomieszczeniu. 

3. Przykryć uszkodzony, podejrzany przedmiot lub przesyłkę, gdy zawiera jakąkolwiek 
podejrzaną zawartość w formie: płynnej lub stałej (proszek, pył, galareta, piana lub inne). 

4. Zadzwonić lub wyznaczyć osobę, która zadzwoni pod jeden z poniższych numerów 
alarmowych: 
 

• 997 – Policja, 
• 112 – Ogólnopolski Numer Ratunkowy, 
• 96 56 – Służba Dyżurna Miasta. 

 
5. Ustalić, które osoby miały kontakt z podejrzanym przedmiotem, przesyłką. 
6. Zadbać, aby osoby te dokładnie umyły ręce. 
7. Zgromadzić te osoby w jednym pomieszczeniu i przypilnować, by z nikim się nie 

kontaktowały i pozostały tam do przybycia odpowiednich służb. 
 
Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosować się do ich zaleceń. 
 
 

ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE 
WTARGNIĘCIE NAPASTNIKÓW DO OBIEKTU 

 
Należy zachować spokój! 
 

1. Należy poddać się woli napastników – wykonywać ściśle ich polecenia. 
2. Starać się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi 

(personifikowanie siebie i innych  –  należy zwracać się do dzieci po imieniu – zwiększa to 
szansę ich przetrwania). 

3. Zawsze należy pytać o pozwolenie, itp. gdy mamy potrzebę zwrócenia się do dziecka z 
jakimś poleceniem. 

4. Starać się zapamiętać szczegóły dotyczące napastników i otoczenia – informacje te mogą 
okazać się cenne dla służb ratowniczych. 

5. Ważnym jest aby zapanować nad własnymi emocjami – starać się uspokoić dzieci. 
6. Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia należy: 

 
• nie pozwolić dzieciom wychodzić z pomieszczenia oraz wyglądać przez okna i drzwi, 
• nakazać dzieciom położyć się na podłodze. 

 
7. W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonywać polecenia grupy 

antyterrorystycznej. 
8. Po zakończeniu akcji należy sprawdzić obecność dzieci celem upewnienia się, czy wszyscy 

opuścili budynek, o braku któregokolwiek dziecka należy natychmiast powiadomić Policję, 
należy prowadzić regularnie ewidencję dzieci przebywających w przedszkolu. 
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UŻYCIE BRONI PALNEJ NA TERENIE PRZEDSZKOLA 
 
W sytuacji bezpośredniego kontaktu z napastnikiem: 
 

1. Należy nakazać dzieciom aby położyły się na podłodze. 
2. Trzeba uspokoić dzieci. 
3. Dopilnować, aby dzieci nie odwracały się tyłem do napastników w przypadku polecenia 

przemieszczania się. 
4. Jeżeli terroryści wydają polecenia, należy dopilnować, aby dzieci wykonywały je 

spokojnie. Gwałtowny ruch może zwiększyć agresję napastników. 
5. O ile to możliwe zadzwonić pod jeden z poniższych numerów alarmowych:  

 
• 997 – Policja  
• 112 – Ogólnopolski Numer Ratunkowy 

 
UWAGA ! NIE ROZŁĄCZAĆ SIĘ, JEŚLI TO MOŻLIWE, NA BIEŻĄCO RELACJONOWAĆ SYTUACJĘ. 
 

6. Po opanowaniu sytuacji: 
 

• sprawdzić liczbę osób poszkodowanych i upewnić się czy strzały z broni palnej nie 
spowodowały innego zagrożenia (itp. pożaru), 

• należy zadzwonić lub wyznaczyć osobę, która zadzwoni pod jeden z numerów 
alarmowych: 
a) 997 – Policja, 
b) 112 – Ogólnopolski Numer Ratunkowy 
c) 999 – Pogotowie Ratunkowe, 
d) 96 56 – Służba dyżurna Miasta, 

• udzielić pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym, 
• w przypadku, gdy ostrzał spowodował inne zagrożenie należy podjąć odpowiednie do 

sytuacji działania. 
 
 

ZAGROŻENIE BOMBOWE W PRZYPADKU INFORMACJI O PODŁOŻENIU BOMBY 
 
Należy bezwzględnie zachować spokój! 
 

1. Jeżeli jest to informacja telefoniczna: 
 

• słuchać uważnie przekazywanych informacji, 
• jak najwięcej zapamiętać z komunikatu, 
• jeżeli jest możliwość , nagrać rozmowę – jeżeli nie – spróbować zapisać informacje, 
• zwrócić uwagę na szczegóły dotyczące głosu i nawyki mówiącego oraz wszelkie dźwięki 

w tle, 
• nigdy nie odkładać jako pierwszy słuchawki, 
• jeżeli telefon posiada funkcję identyfikacji numeru dzwoniącego – zapisać ten numer. 

 
2. Jeżeli jest to wiadomość pisemna, należy zabezpieczyć ją tak, aby nikt jej nie dotykał 

(należy ją przekazać Policji). 
3. Po zakończeniu rozmowy niezwłocznie zadzwonić pod jeden z poniższych numerów 

alarmowych: 
 

• 997 - Policja, 
• 112 – Ogólnopolski Numer Ratunkowy 
• 96 56 – Służba Dyżurna Miasta. 

 
4. Zadzwonić do Wydziału Oświaty Wychowania i Kuratorium Oświaty. 
5. Powiadomić personel przedszkola o zagrożeniu w sposób nie wywołujący paniki. 
6. Zarządzić przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją. 
7. Zabezpieczyć ważne dokumenty i pieniądze. 
8. Wyłączyć dopływ gazu i prądu. 
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9. W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu nie dotykać go i nie otwierać. 
10. W miarę możliwości ograniczyć dostęp osobom postronnym. 
11. Dokonać próby ustalenia właściciela przedmiotu. 

 
 

PO PRZYBYCIU WŁAŚCIWYCH SŁUŻB, BEZWZGLĘDNIE STOSOWAĆ SIĘ DO ICH ZALECEŃ PO 
WYBUCHU BOMBY 

 
1. Ocenić sytuację pod kątem ilości osób poszkodowanych i upewnić się, jakiego rodzaju 

zagrożenia spowodował wybuch. 
2. Zadzwonić pod jeden z poniższych numerów alarmowych: 

  
• 96 56 – Służba  Dyżurna, 
• 112 – Ogólnopolski Numer Ratunkowy 

 
3. Należy udzielić pomocy najbardziej potrzebującym. 
4. Sprawdzić bezpieczeństwo dróg i rejonów ewakuacyjnych, a następnie zarządzić 

przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją. 
5. W przypadku, gdy wybuch spowodował inne zagrożenie, podejmij działania odpowiednie 

do sytuacji. 
 
 

ZABÓJSTWO/ SAMOBÓJSTWO 
 

1. Należy powiadomić policję, pogotowie ratunkowe i przełożonych. 
2. Powiadomić poradnię psychologiczno – pedagogiczną i poprosić o zorganizowanie pomocy 

psychologicznej dzieciom i rodzicom. 
3. Zabezpieczyć miejsce zdarzenia do czasu przybycia policji. 
4. Nie udzielać informacji mediom, dopóki o śmierci nie powiadomiona zostanie rodzina. 
5. Jak najszybciej należy powiadomić najbliższą rodzinę o zdarzeniu, najlepiej twarzą w 

twarz, unikać telefonu, poczty. 
6. Udzielić pomocy i wsparcia rodzinie zmarłego, w razie potrzeby powiadomić pogotowie 

ratunkowe. 
7. Zorganizować pracę przedszkola w ten sposób, aby możliwy był proces interwencji 

kryzysowej–udzielenie wsparcia psychologicznego dzieciom pomoc w odreagowaniu 
traumatycznych przeżyć. 

8. Przemyśleć i przygotować strategię kontaktowania się z mediami. 
 
 

ORGANIZACJA EWAKUACJI 
  
Podstawowe zasady ewakuacji: 
 

1. W przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność przeprowadzenia 
ewakuacji osób i mienia z budynku przedszkolnego, decyzję podejmuje dyrektor 
przedszkola lub jego zastępca. 

2. Decyzja o zarządzeniu ewakuacji powinna zawierać informacje o zakresie ewakuacji, 
liczbie osób przewidzianych do ewakuacji, sposoby (drogi i kierunki ewakuacji) oraz 
kolejności opuszczania budynku. 

3. Po podjęciu decyzji o ewakuacji osób i mienia należy niezwłocznie powiadomić wszystkich 
pracowników przebywających na terenie ewakuowanej strefy o powstaniu i charakterze 
zagrożenia oraz o przeprowadzonej ewakuacji. 

4. Kierujący akcją ewakuacyjną wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji grup 
dzieci, ustala ewentualną potrzebę ewakuacji sprzętu i mienia, określając sposoby, 
kolejność i rodzaj ewakuowanego mienia. 

5. W pierwszej kolejności należy ewakuować osoby z tych pomieszczeń, w których powstał 
pożar lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia oraz pomieszczeń, z 
których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych miejsc ewakuacji może zostać odcięte przez 
pożar lub zadymienie: następnie należy ewakuować osoby zaczynając od najwyższych 
kondygnacji. 

6. Podczas ewakuacji z pomieszczeń grupy ludzi należy kierować na poziomie ewakuacji 
(korytarze), a następnie zgodnie z kierunkami określonymi przez znaki ewakuacyjne na 
klatki schodowe (pionowe drogi ewakuacyjne) i wyjścia poza obszar zagrożony pożarem 
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lub na zewnątrz obiektów. 
7. Osoby z ograniczoną zdolnością poruszania się należy ewakuować przenosząc na rękach. 
8. W przypadku blokady dróg ewakuacyjnych należy niezwłocznie (bezpośrednio lub za 

pomocą osób znajdujących się na zewnątrz odciętej strefy) powiadomić kierownika akcji 
ewakuacyjnej: ludzi odciętych od wyjścia, a znajdujących się w strefie zagrożenia, należy 
zebrać w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od źródła pożaru i w miarę posiadanych 
środków oraz istniejących warunków ewakuować na zewnątrz budynku, przy pomocy 
sprzętu ratowniczego przybyłych jednostek ratowniczych. 

9. Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej, 
trzymając głowę jak najniżej, ze względu na mniejsze zadymienie w dolnych partiach 
pomieszczeń: należy poruszać się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji: usta i drogi 
oddechowe należy zasłonić chusteczką zmoczoną w wodzie, ułatwiając tym oddychanie. 

10. W czasie ewakuacji nie wskazane jest: 
  

• dokonywanie jakichkolwiek czynności mogących wywołać panikę,  
• wprowadzenie zamieszania poprzez zmianę kierunku ewakuacji, 
• zatrzymywanie się lub tamowanie ruchu w inny sposób. 

 
11. Ewakuacja mienia nie może odbywać się kosztem sił i środków niezbędnych do ewakuacji i 

ratowania ludzi. 
12. Ewakuację mienia należy przeprowadzić w następującej kolejności: 

  
• dokumentacja przedszkola, 
• sprzęt elektroniczny, w tym komputerowy,  
• pomoce dydaktyczne o znacznej wartości, 
• księgozbiór, 
• pozostałe wyposażenie i sprzęt przedszkolny. 

 
Uwaga ! Wszystkie sprawne fizycznie osoby powinny pomagać w demontażu i ewakuacji 
mienia. 
 

13. Po opuszczeniu budynku przedszkolnego czy zagrożonej strefy, opiekun danej grupy 
zobowiązany jest do sprawdzenia, czy wszystkie osoby z jego grupy opuściły poszczególne 
pomieszczenia: w razie podejrzenia, że ktoś został w zagrożonej strefie, należy 
bezzwłocznie zgłosić ten fakt jednostkom ratowniczym będącym na miejscu akcji. 

 
Przebieg ewakuacji: 
 

1. W budynku przedszkola ogłosić sygnał alarmowy „EWAKUACJA”: 
  

• głosem: kilkakrotnie powtarzamy słowny komunikat „EWAKUACJA” (wskazane jest 
wykorzystanie przedszkolnej aparatury nagłaśniającej), 

• przedszkolną sygnalizacją alarmową powiadomić o ewakuacji; sygnał powinien 
trwać tak długo aż wszyscy opuszczą budynek, 

• sygnał alarmowy w razie pożaru powinien mieć możliwość włączyć każdy, kto 
zauważy ogień. 
 

2. Otworzyć drzwi balkonowe znajdujące się w dolnych salach przedszkolnych, 
powiadamiając wszystkich o charakterze zagrożenia i konieczności ewakuacji; apelować o 
zachowanie spokoju. 

3. Określić kolejność i sposób ewakuacji. 
4. Uformować grupy ewakuacyjne na korytarzach pod opieką nauczycieli prowadzących 

zajęcia dydaktyczne; na czoło grupy należy wyznaczyć nieformalnego przywódcę grupy; 
nauczyciel wychodzi z Sali ostatni, zabierając ze sobą dziennik, dzieci pozostawiają 
wszystkie rzeczy w klasie, gdyż czas opuszczenia zagrożonego budynku jest w tym 
przypadku bardzo ważny. 

5. Wskazać dzieciom kierunek ewakuacji oraz określić miejsce zbiórki. 
6. O ile to możliwe, sprawdzić czy wszyscy opuścili pomieszczenia. 
7. Na miejscu zbiórki nauczyciele muszą obowiązkowo sprawdzić listę swojej grupy. 
8. Po sprawdzeniu listy podopiecznych nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić ich stan 

zdrowia, zwracając szczególną uwagę na zawroty głowy, wymioty, kaszel, ból głowy, 
chwilowe omdlenia, złamania, potłuczenia, itp.. 



 

 www.klub-misia-bo.pl  

9. Wszystkich poszkodowanych należy traktować jako ofiary zdarzenia i udzielić im pomocy 
przed medycznej i/lub medycznej bądź szpitalnej. 

10. Niedopuszczalne jest przekazanie rodzicowi dziecka bez pełnej informacji o zdarzeniu. 
Wskazana jest pełna informacja w tym zakresie w dzienniku zajęć. 

11. Po zakończeniu ewakuacji osób, przystąpić do ewakuacji mienia, począwszy od 
pomieszczeń zagrożonych pożarem. 

12. W przypadku konieczności ewakuacji dzieci do umówionego wcześniej miejsca. 
 
 
Piaseczno, 1 stycznia 2015 r. 

 
                                                                                             Dyrektor Przedszkola 

 
 
Oświadczenie pracowników przedszkola o znajomości Instrukcji Zachowań w Sytuacjach 
Kryzysowych  

 
 

 

 


