
PODSTAWOWA PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 

1. Oszacuj zdarzenie 

– Ustal i potwierdź rodzaj zdarzenia. 

– Pozyskaj kluczowe informacje (co się stało, kto był zaangażowany, kto był świadkiem, 

jak zdarzenie się zaczęło). 

2. Ogłoś alarm 

3. Wezwij pomoc 

– W uzasadnionych sytuacjach – zadzwoń na policję (997,112), straż pożarną (998,112), 

pogotowie ratunkowe (999,112), straż miejską (986, 112). 

– Rozpocznij realizację przedszkolnych procedur: ewakuacji, przeciwpożarowej,               

(w zależności od zdarzenia). 

– W uzasadnionych sytuacjach powiadom  placówkę wsparcia  - Urząd Miasta                        

w Łaskarzewie  

– Powiadom o sytuacji kryzysowej  Kuratorium Oświaty  

4. Chroń, zawiadamiaj ludzi 

– Zawiadom poprzez ogłoszenie lub przez pracownika  personel przedszkola. 

– Chroń  wszystkich, którzy byli narażeni na niebezpieczeństwo. 

– Podejmij działania zapobiegające dezinformacji i chaosowi. 

– Upewnij się, że dzieci i personel są bezpieczni. 

5. Zabezpiecz budynek, teren w zależności od rodzaju zdarzenia) 

– Zarządź zamknięcie drzwi wejściowych (w razie pożaru drzwi muszą zostać otwarte, 

by były dostępne dla strażaków). 

– Zamknij drzwi wewnętrzne tam, gdzie to możliwe. 

– Jeżeli to możliwe zabezpiecz mienie przed utratą 

6. Spokojnie kieruj ludźmi , nie wywołuj paniki 



– Zapewnij udzielanie pierwszej pomocy rannym  

– Sprawdź obecność dzieci i personelu. 

– Idź do miejsca, z którego można zarządzać akcją, i czekaj na wezwaną służbę. 

– Zbierz świadków, poszkodowanych w zdarzeniu, jeśli to możliwe. 

– Na bieżąco zawiadamiaj jednostkę policji lub straży pożarnej o przebiegu zdarzeń, 

obserwuj zmiany. 

 7. Zawiadom rodziców lub prawnych opiekunów dzieci. 

8. Zabezpiecz miejsce zdarzeń, ślady. 

– Pozostań w miejscu zarządzania, wspieraj służby interweniujące. 

– Dostarczaj informacji dotyczących zdarzenia i przedszkola. 

– Kieruj współpracą personelu ze służbami. 

9. Zawiadom, gdy sytuacja zostanie ustabilizowana 

– Powiadom, uspokój personel 

– Powiadom  Urząd Miasta w Łaskarzewie  

– Powiadom rodziców lub prawnych opiekunów dzieci. 

10. Zainicjuj działania naprawcze 

– Powiadom organ nadzoru pedagogicznego  

– Przeprowadź rozmowę z pracownikami  

– Zaplanuj wznowienie rutynowych działań przedszkola, tzw. plan dnia następnego. 

 

 


