
 

 Procedura postępowania w przypadku ataku terrorystycznego, 

wtargnięcia napastnika/napastników na teren szkoły  
 

Wtargnięcie napastników do obiektu  
 

1. Sygnał alarmowy w sytuacji wtargnięcia na teren szkoły – pięć krótkich dzwonków.  

2. Decyzję o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego, w przypadku  

    ujawnienia zagrożenia wynikającego z wtargnięcia uzbrojonego napastnika na teren placówki,  

    podejmuje każdy z przeszkolonych i przygotowanych do tego pracowników placówki,  

    wówczas gdy: takie zagrożenie zauważy, będzie miał podejrzenie, ze takie zagrożenie może  

    za chwile wystąpić lub taka informację o zagrożeniu otrzymał.  

3. Jeśli to możliwe, uciekaj z zagrożonego rejonu drogą ewakuacji, poza rejon zagrożenia. Zostaw  

    wszystkie swoje rzeczy, w miejscu, gdzie się znajdują. Ewakuuj się blisko ściany, nie wychodź  

    na otwartą przestrzeń. Po drogach ewakuacyjnych poruszaj się szybko, unikaj blokowania  

    ruchu, zatrzymywania się, czy też gwałtownego napierania na poruszających się z przodu.  

 

Podczas ewakuacji:  
 

1. Zachowaj ciszę, spokój, rozwagę.  

2. Udzielaj pierwszej pomocy w miejscu bezpiecznym, jedynie wtedy, gdy nie ma to wpływu na  

    twoje bezpieczeństwo.  

3. Ostrzegaj o niebezpieczeństwie.  

4. W przypadku opadów deszczu, śniegu lub panującego zimna, przeprowadź dzieci i młodzież 

    do innego, wcześniej ustalonego obiektu.  

 

Jeżeli bezpieczna ewakuacja nie jest możliwa:  
 

1. Zamknij drzwi.  

2. Zastaw drzwi ciężkim sprzętem, meblem, ławkami.  

3. Wyłącz wszystkie światła.  

4. Wycisz wszystkie urządzenia elektroniczne. Jeśli możesz, powiadom służby, informuj  

    na bieżąco o sytuacji, nie wyłączaj telefonu, ale wycisz go.  

5. Połóż się na podłodze z dala od drzwi i okien.  

6. Zachowaj ciszę.  

 

Jeżeli nie miałeś możliwości ewakuować się, ukryć albo zabarykadować w pomieszczeniu 

bezpiecznym, a Twoje życie lub zdrowie są zagrożone w bezpośrednim kontakcie z napastnikiem 

– WALCZ, a jeżeli nie jesteś w stanie podjąć walki – BŁAGAJ O LITOŚĆ.  

 

7. Poddaj się woli napastników – wykonuj ściśle ich polecenia.  

8. Staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi (personifikowanie  

    siebie i innych – zwracaj się do uczniów po imieniu – zwiększa szansę ich przetrwania).  

9. Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów z jakimś poleceniem.  

 



 

10. Zapamiętaj szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia – informacje te mogą okazać się cenne  

      dla służb ratowniczych.  

11. Staraj się uspokoić dzieci i młodzież– zapanuj w miarę możliwości nad własnymi emocjami.  

12. Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia:  

      -  nie pozwól dzieciom i młodzieży wychodzić z pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi  

         i okna,  

      -  nakaż uczniom położyć się na podłodze.  

13. W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonuj polecenia grupy 

      antyterrorystycznej.  

 

Podczas działań służb ratowniczych:  
 

1. Bądź przygotowany na surowe traktowanie przez Policję. Dopóki nie zostaniesz  

    zidentyfikowany, jesteś dla nich potencjalnym terrorystą.  

2. Zachowuj ciszę.  

3. Jeżeli nie jesteś pewien, że to służby ratownicze, nie otwieraj drzwi, służby zrobią to same.  

4. Stosuj się do wszystkich poleceń służb.  

5. Nie trzymaj nic w rękach.  

6. Nie zadawaj pytań podczas ewakuacji.  

7. Unikaj gwałtownych ruchów, alarmujących gestów.  

8. Poddaj się kontroli bezpieczeństwa.  

9. Jeżeli posiadasz istotne informacje o napastnikach lub ofiarach, przekaż je służbom 

    ratowniczym.  

  

Nauczycielu – po zakończeniu akcji:  
-  sprawdź obecność uczniów w celu upewnienia się, czy wszyscy opuścili budynek,  

-  braku któregokolwiek ucznia poinformuj Policję,   

 

Procedura postępowania w przypadku użycia broni palnej na terenie szkoły  
 

Nauczycielu! W sytuacji bezpośredniego kontaktu z napastnikiem:  

 

1. Nakaż uczniom położyć się na podłodze.  

2. Staraj się uspokoić młodzież.  

3. Dopilnuj, aby uczniowie nie odwracali się tyłem do napastników w przypadku polecenia  

    przemieszczania się.  

4. Jeżeli terroryści wydają polecenia, dopilnuj, aby uczniowie wykonywali je spokojnie –  

    gwałtowny ruch może zwiększyć agresję napastników.  

5. O ile to możliwe zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych.  

 

UWAGA! Nie rozłączaj się i staraj się, jeśli to możliwe, na bieżąco relacjonować sytuację.  

 

Po opanowaniu sytuacji:  

- upewnij się o liczbie osób poszkodowanych i sprawdź, czy strzały z broni palnej nie  

  spowodowały innego zagrożenia (np. pożaru),  

- zadzwoń lub wyznacz osobę, która zadzwoni pod jeden z numerów alarmowych  

- udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym,  

- w przypadku, gdy ostrzał spowodował inne zagrożenie podejmij odpowiednie do sytuacji 

   działania.  

 


