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

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA
TERRORYSTYCZNEGO

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

terrorystycznego.

Zakres procedury
Doskonalenie umiejętności działania pracowników w momencie pojawienia się ataku
terrorystycznego lub innego zagrożenia.

Opis procedury
1.W razie wtargnięcia napastników do obiektu
1) Każdy pracownik powinien:
a) poddać się woli napastników- wykonywać ściśle ich polecenia,
b) starać się zwrócić uwagę napastnikom, że mają do czynienia z ludźmi,
c) pytać się o pozwolenie w momencie, gdy chce się zwrócić do dzieci z jakimś poleceniem,
d) zapamiętać szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia,
e) starać się uspokoić dzieci – zapanować w miarę nad własnymi emocjami,

2) W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonywać polecenia grupy
antyterrorystycznej.
3) Po zakończeniu akcji: nauczyciel powinien sprawdzić obecność dzieci celem upewnienia
się, czy wszyscy opuścili budynek- o braku któregokolwiek dziecka poinformować policję.
2.Użycia broni palnej na terenie przedszkola.
1) W sytuacji bezpośredniego kontaktu z napastnikami nauczyciel powinien:
a) nakazać dzieciom położyć się na podłodze,
b) starać się uspokoić dzieci,
c) jeżeli terroryści wydają polecenia, dopilnować , aby dzieci wykonywały je spokojnie.
2) Każdy pracownik, który ma możliwość zatelefonowania powinien zadzwoń po numer
alarmowy: 997; 112!!!
3) Po opanowaniu sytuacji: Dyrektor lub inna osoba zastępująca dyrektora powinna upewnij
się o liczbie osób poszkodowanych i sprawdzić, czy strzały z broni palnej nie spowodowały
innego zagrożenia (np. pożaru). Następnie powinna zadzwonić lub wyznaczyć osobę, która
zadzwoni pod jeden z numerów alarmowych (podanych na początku w/w procedur).
4) Dyrektor Przedszkola, powinien:
a) udzielić pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym,
b) w przypadku, gdy ostrzał spowodował inne zagrożenie podejmować odpowiednie do
sytuacji działania,
c) zapewnić osobom uczestniczącym w zdarzeniu pomoc psychologiczną,

