PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W NIEPUBLICZNYM
PRZEDSZKOLU „ZAKĄTEK MALUCHA” W BRZEŹNICY

Procedury i Zasady Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego

Podstawa prawna:
•

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2009 r.
Nr

•

178 poz. 1380 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 kwietnia 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).

Definicja przedmiotu procedury:
Bezpieczeństwo – stan bądź proces gwarantujący istnienie dziecka oraz możliwość jego
rozwoju. Odznacza się brakiem ryzyka utraty życia, zdrowia, szacunku, uczuć poprzez
oddalenie zagrożenia, lęków, obaw niepokoju i niepewności. Bezpieczeństwo dziecka
w przedszkolu to zespół czynników wpływających na poczucie bezpieczeństwa fizycznego
i psychicznego poprzez zapewnienie warunków materialnych, psychospołecznych. To także
zespół zabiegów metodycznych kształtujących czynną postawę wobec zdrowia.

Cel główny Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Niepublicznym
Przedszkolu „Zakątek Malucha „ w Brzeźnicy znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie
i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki. W sytuacjach trudnych
oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały personel przedszkola są
zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.

Sposób prezentacji procedur
1. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń.
2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.
3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach
organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

Dokonywanie zmian w procedurach
1. Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci
w przedszkolu może dokonać z własnej inicjatywy dyrektor.
2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
3. Procedury wchodzą w życie z dniem 1 września 2021 r.

Dzieciom uczęszczającym do naszego przedszkola zapewniamy bezpieczeństwo, zgodnie
z następującymi procedurami:

Cel procedury
Procedura ma zapewnić bezpieczeństwo dzieci podczas wystąpienia zagrożenia pożarowego.

Zakres procedury
Doskonalenie umiejętności działania pracowników w momencie powstania pożaru lub innego
miejscowego zagrożenia.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności
1. Nauczyciele: mają obowiązek sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć nie
zagrażają bezpieczeństwu dzieci. W przypadku zauważenia pożaru są zobowiązani do
przestrzegania zasad ewakuacji.
2. Dyrektor: odpowiada za zorganizowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa
przeciwpożarowego w przedszkolu.

Sposób prezentacji procedur
1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach
organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.
3.

Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

4.

Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

Tryb dokonywania zmian w procedurze

Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy

1.

dyrektor placówki.
Zasady wchodzą w życie z dniem: 01.09.2021

3.

Opis procedury

1.

Nauczyciel ma obowiązek wejść pierwszy do sali, zwrócić uwagę na stan techniczny

pomieszczenia, sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają
bezpieczeństwu dzieci.
2.

Nauczyciel i pozostali pracownicy przedszkola w przypadku zauważenia pożaru są

zobowiązani do zachowania spokoju, niewywoływania paniki i natychmiastowego
zaalarmowania innych osób okrzykiem: „Pali się – pożar”, a następnie do powiadomienia
dyrektora lub osoby go zastępującej.
3.

Dyrektor lub inny upoważniony pracownik są zobowiązani do powiadomienia straży

pożarnej i zarządzenia ewakuacji obiektu. Dzwoniąc po straż pożarną (telefon alarmowy
998 lub 112), należy określić:
a)

gdzie się pali (adres, nazwa obiektu, piętro),

b)

co się pali (np. pomieszczenie biurowe, dach, śmietnik),

c)

czy istnieje zagrożenie dla ludzi,

d)

podać imię i nazwisko, a także numer telefonu, z którego wzywa się straż

pożarną
4.

Nauczyciele wraz z dziećmi i personelem opuszczający obiekt z powodu pożaru

powinni zachować spokój i bez wyprzedzania czy podbiegania najkrótszą drogą opuścić
budynek zgodnie z planem ewakuacji.
5.

Jeżeli istnieje taka możliwość, należy przystąpić do działań ratowniczo-gaśniczych

podręcznym sprzętem gaśniczym.
6.

Z chwilą przybycia straży pożarnej należy podporządkować się poleceniom dowódcy

przybyłej jednostki i udzielić niezbędnych informacji.
7.

Każda osoba przystępująca do akcji powinna pamiętać, że:
a)

w pierwszej kolejności należy ratować ludzi,

b)

trzeba wyłączyć dopływ prądu i gazu do pomieszczeń objętych pożarem,

c)

nie wolno otwierać bez potrzeby drzwi, okien i innych otworów w budynkach

objętych pożarem, gdyż sprzyja to rozprzestrzenianiu ognia,
d)

nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem,

cieczy palnych i substancji chemicznych reagujących z wodą, np. karbidu, sodu,
potasu i innych.
8.

Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i używania

otwartego ognia.
9.

We wszystkich pomieszczeniach obowiązuje bezwzględny zakaz używania grzałek

elektrycznych, piecyków, podgrzewaczy bez zgody dyrektora z wyjątkiem miejsc do tego
przeznaczonych.
10. Awarie i usterki należy niezwłocznie zgłaszać dyrektorowi w celu usunięcia ich przez
osoby uprawnione.
11. Nauczyciele i pozostali pracownicy przedszkola są zobowiązani:
a)

mieć aktualne potwierdzenie odbycia szkolenia BHP, w tym szkolenia

z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,
b)

znać obowiązujące w placówce stosowne instrukcje, w tym instrukcję w razie

powstania pożaru,

c)

znać numery telefonów alarmowych, plany ewakuacyjne i oznakowanie dróg

ewakuacyjnych,
d) umieć posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym oraz znać swoje
obowiązki i procedury postępowania na okoliczność różnych zagrożeń, w tym
zagrożenia pożarowego,
e)

w trakcie alarmu pożarowego (próbnej ewakuacji) stosować się do

wytycznych zawartych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego przedszkola,
f)

stosować zapisy instrukcji ewakuacji przedszkola wprowadzonej odrębnym

zarządzeniem dyrektor

