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Załącznik nr 9 do Zarządzenia dyrektora 6/2019 z dnia 17.05.2019r 

Procedura w razie zagrożenia podłożeniem 

ładunku wybuchowego 

w Publicznym Przedszkolu Nr 3 Niezapominajka w Świebodzicach 

 

   Opis procedury: 

I. Jeżeli groźba została przekazana telefonicznie 

1. Osoba odbierająca telefon powinna starać się zatrzymać dzwoniącego przy telefonie tak 

długo, jak to możliwe i zawiadomić kogoś wstępnie umówionym sygnałem, aby można było 

zgłosić prośbę o wyśledzenie dzwoniącego. 

2. Druga osoba dzwoni w tym samym czasie pod numer „997”. Informuje operatora „”Imię i 

nazwisko”, dzwonię z Publicznego  Przedszkola Nr 3 Niezapominajka ul. Spokojna 3  w 

Świebodzicach. Właśnie mamy telefon na drugiej linii z groźbą podłożenia ładunku 

wybuchowego. Numer tej linii to………………….. Proszę wyśledzić dzwoniącego.”  Podaj 

wszystkie dodatkowe informacje, jakich potrzebować będzie operator. Należy to zrobić 

szybko. 

3. Należy ustalić, czy dzwoniącym jest osoba dorosła 

4. Dyrektor powinien ocenić, czy należy ogłosić ewakuację zagrożonego budynku. 

5. Po podjęciu decyzji o ewakuacji: 

1) jeśli to możliwe, nie należy ogłaszać formalnego alarmu 

2) zgłaszający używa  telefon osobisty lub wewnętrzny w celu ewakuacji  z zagrożonych 

pomieszczeń 

3) jeśli zachodzi konieczność ewakuacji całego przedszkola, należy uruchomić alarm 

przeciwpożarowy 

6. Dyrektor może też zdecydować o powiadomieniu straży pożarnej i policji, jeśli w jego 

opinii jest to uzasadnione. 

7. Powiadamiamy Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Świebodzice, 

Kuratorium Oświaty. 

8. Do czasu przybycia policji akcją kieruje dyrektor, który: 

1) zarządza, aby użytkownicy pomieszczeń dokonali sprawdzenia, czy 

w pomieszczeniach znajdują się podejrzane rzeczy, paczki, przedmioty których wcześniej 

tam nie było; 

2) czy widoczne są ślady przemieszczenia elementów wyposażenia pomieszczeń; 

3) czy widoczne są zmiany w wyglądzie zewnętrznym przedmiotów; 

4) czy emitowane są sygnały dźwiękowe (mechanizmów zegarowych) lub świecące 

elementy elektroniczne 

5) zarządza, aby pracownicy obsługi sprawdzili pomieszczenia ogólnodostępne: 

korytarze, hole, toalety oraz otoczenie zewnętrzne 
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9.  Nie wolno dotykać przedmiotów, urządzeń, rzeczy, które budzą podejrzenie, że mogą być 

ładunkami wybuchowymi. O ich umiejscowieniu powiadamia się policję, która podejmuje 

akcję. 

10. Należy zachować spokój, nie dopuścić do przejawów paniki. 

11. W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę, którą należy 

bezzwłocznie przekazać się do Naczelnika Wydziału Edukacji i  Spraw Społecznych 

12. Powróć do zajęć przedszkolnych po przeszukaniu budynku i uzyskaniu zapewnienia ze 

strony służb, że jest bezpieczny. 

13. Nie należy nadawać zdarzeniu rozgłosu większego niż jest to konieczne. 

14. Jeśli otrzymałeś powiadomienie o groźbie podłożenia ładunku wybuchowego za 

pośrednictwem policji lub innej instytucji, postępuj zgodnie z punktami od 4 do 8. 

15. Groźbę pisemną przekaż policji i postępuj zgodnie z punktami procedury od 4 do 8. 

16. Osoba odbierająca telefon/groźbę, powinna jak najszybciej wypełnić raport o otrzymaniu 

groźby podłożenia ładunku wybuchowego (załącznik nr 1 do procedury). 

   

II. Zasady ewakuacji osób z obiektu zagrożonego 

1. Decyzję o ewakuacji zagrożonego obiektu podejmuje dyrektor na wniosek uprawnionego 

policjanta kierującego akcją. 

2. Przed ewakuacją należy w miarę możliwości otworzyć okna i drzwi pomieszczeń 

zagrożonych i sąsiednich, a urządzenia i odbiorniki wyłączyć z sieci zasilania. 

3. Ewakuowane osoby przed opuszczeniem budynku powinny zabrać ze sobą rzeczy osobiste: 

torby, plecaki, ubrania itp., co pozwoli prowadzącym poszukiwanie uniknąć straty czasu na 

identyfikowanie pozostawionych przedmiotów tego rodzaju. 

4. Klucze pozostawiane są w drzwiach. 

5. Dyrekcja informuje ewakuowanych o miejscu zbiórki po zakończeniu akcji. 

6. Ewakuację prowadzi się w sposób zorganizowany, według opracowanych dróg ewakuacji. 

7. Należy sprawdzić, czy wszyscy ewakuowani opuścili pomieszczenia. 

8. W czasie ewakuacji nauczyciele pracujący w poszczególnych salach dziecięcych zapewniają 

właściwą organizację ruchu osób opuszczających budynek przedszkola. 

9. Miejscem zbiórki osób ewakuowanych jest górka w ogród przedszkolny i plac przed 

wejściem do przedszkola. ( w zależności od stopnia zagrożenia). 
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Załącznik nr 1 

Raport z odebrania groźby o podłożeniu ładunku wybuchowego 

   

Przedszkole: ……………………………………………………………………………………….. 

Data …………………………… Godzina odebrania telefonu …………………………………… 

Telefon odebrany przez: ………………………………………………………………………….. 

Na numer telefonu: ………………………………………………………………………………. 

Kiedy nastąpi wybuch? …………………………………………………………………………… 

Gdzie jest bomba? ………………………………………………………………………………… 

Co powoduje wybuch? …………………………………………………………………………… 

Jaka to bomba? …………………………………………………………………………………… 

Dlaczego to robisz? …………………………………………………………………………….... 

Kim jesteś? ………………………………………………………………………………………. 

Jak można się z tobą skontaktować? ……………………………………………………………. 

Zapisz dokładny tekst groźby …………………………………………………............................ 

……………………………………………………………………………………………………..  

Głos w telefonie:       Mężczyzna (   )     Kobieta (    )     Dziecko (   )   Wiek (    )  

 Odurzony/pijany                            Akcent  (    )                Wada wymowy  (    ) 

Inne (   ) 

Odgłosy w tle:                Muzyka  (   )              Rozmowa  (   )        Dzieci   (    ) 

Maszyny   (   )               Samolot  (   )          Klawiatura   (   )          ulica   (    ) 

Inne  (   ) 

 Uwagi:  

………………………………………………………………………………………. 

 Sporządzone przez: ………………………………………………………………. 

Data: ………………………………………. 

  

 


