
PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODŁOŻENIA ŁADUNKU
WYBUCHOWEGO W SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W

KLESZCZOWIE

I. Cel procedury:

Zapewnienie  bezpieczeństwa  fizycznego,  psychicznego  i  emocjonalnego  uczniom,  
nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi Szkoły Podstawowej im. Janusza
Korczaka  
w Kleszczowie. 

II. Podstawy prawne uruchomienia procedury: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;                                                     
2. Uchwała  Rady  Ministrów   z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie „Narodowego 
Programu  Antyterrorystycznego  na lata 2015–2019”;                                                        
3. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych;                           
4. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 o zarządzaniu kryzysowym;                                                
5. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;              
6. Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o ochronie zdrowia;                                                     

III. Przedmiot i zakres stosowania procedury:                                                                    

Procedura  dotyczy  stwierdzenia  zagrożenia  lub  możliwości  jego  wystąpienia  oraz
symptomów wskazujących na podjęcie koniecznych czynności. Procedura określa sposób
postępowania na wypadek: 

1. Podłożenia ładunku wybuchowego.

IV.  Uprawnienia i odpowiedzialność osób realizujących konieczne działania: 

1. Zespół zarządzania w sytuacji zagrożenia:
 dyrektor placówki - podejmuje czynności  związane z sytuacją zagrożenia, wdraża

obowiązującą procedurę, kieruje i zarządza procesami bezpieczeństwa w placówce.
Wydaje dyspozycje i polecenia pracownikom,  powiadamia  odpowiednie służby
oraz kontroluje przebieg zastosowanej procedury;

 wicedyrektor  –   pod  nieobecność  dyrektora  placówki,  podejmuje  czynności
związane z sytuacją zagrożenia;

 sekretarz – powiadamia  pod nieobecność dyrektora bądź wicedyrektora placówki,
podejmuje czynności związane z sytuacja zagrożenia.

 Pomoc administracyjna - Monika Stobiecka 
2. Za uruchomienie i anulowanie alarmu w placówce odpowiada dyrektor placówki.
3. Decyzję o ewakuacji uczniów i pracowników podejmuje Dyrekcja Szkoły.
4. Odpowiednie służby powiadamia dyrektor lub osoba, która zauważyła zagrożenie

lub posiada informacje o zagrożeniu. 
V. Sposób postępowania 

Ad. 1.  Podłożenia ładunku wybuchowego.
a) Zgłoszenie o podłożeniu bomby.

Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji  zachowaj spokój.
Nie używaj telefonu komórkowego.
Ustaw uczniów  w parach i przelicz.



Zadbaj o uczniów ze SPE.
Opuść   z  uczniami  miejsce  zagrożone  wybuchem,  przemieszczając  się  po
wyznaczonych    drogach ewakuacyjnych.
Udaj się na miejsce ewakuacji- Kościół Najświętszej Maryi Panny Anielskiej 
w Kleszczowie 
Sprawdź, czy wszyscy uczniowie doszli do wyznaczonego miejsca.
Powiadom rodziców o miejscu odbioru dzieci.
Z chwilą  przybycia  na  miejsce  incydentu  bombowego  Policji,  ta  przejmuje
dalsze kierowanie akcją.
  Bezwzględnie wykonuj polecenia funkcjonariuszy.

b)  Przesyłka z podejrzaną zawartością w formie płynnej lub stałej (proszek,
pył, galareta, piana itp.) Jeżeli nie mamy informacji o danej przesyłce, nie
odbieramy  jej.  W  przypadku,  kiedy  otrzymamy  podejrzaną  przesyłkę,
postępujemy zgodnie z poniższymi zasadami.
 Nie dotykaj jej! Nie otwieraj! Nie wąchaj! 
 Połóż na płaskiej powierzchni, najlepiej przy ścianie, zabezpiecz ją.
 Działaj we współpracy (jedna osoba stoi przy przesyłce do końca akcji, druga

informuje odpowiednie służby).
 Jeśli podejrzana przesyłka jest uszkodzona, przykryj ją delikatnie.
 Zamknij okna. 
 Wyłącz systemy wentylacji i klimatyzacji.
 Opuść pomieszczenie, zamykając je tak, aby nikt nie wszedł. 
 Powiadom dyrektora.
 Uruchomienie alarmu (sygnał identyczny jak w przypadku pożaru, plus 

komunikat słowny).
 Udaj się w miejsce ewakuacji – kościół. 

VI. Sygnały alarmowe

Sytuacja zagrożenia Sygnał podstawowy Sygnał alternatywny
Podłożenia ładunku 
wybuchowego

Trzy krótkie dzwonki, plus 
komunikat słowny.

dzwonek ręczny i komunikat
słowny (np. paczka)

VII. Telefony alarmowe
 Policja   997
 Straż Pożarna   998
 Pogotowie Ratunkowe  999
 Telefon alarmowy telefonów komórkowych 112 
 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego  987
 Infolinia Policji (połączenie bezpłatne)   800 120 226 

VIII. Sposób powiadamiania służb specjalnych: 

Wybierz jeden z w/w numerów. Po zgłoszeniu się dyżurnego operatora instytucji  mów
spokojnie,
 wyraźnie, podając następujące informacje:

 Podaj miejsce zdarzenia i rodzaj zagrożenia.



 Podaj informacje o zagrożeniu życia i zdrowia osób przebywających w 
budynku.

 Określ i podaj liczbę ofiar, jeżeli takie były.
 Podaj numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu.
 Opisz najszybszą/najbezpieczniejszą drogę dojazdu do miejsca zdarzenia.
 Podaj swoje nazwisko, pełnioną funkcję w szkole/placówce.
 Po powiadomieniu nie odkładaj słuchawki do czasu potwierdzenia przyjęcia 

zgłoszenia. 

IX. Sposób postępowania z uczniami ze SPE 

1. Osoba  odpowiedzialna  za   koordynację  działań  w  zakresie  postępowania  z
uczniami ze SPE w sytuacji zagrożenia: nauczyciel wspomagający/specjaliści

2. Osoba odpowiedzialna  za opracowanie listy osób ze SPE i  uaktualnianie  jej  na
bieżąco: pedagog szkolny 

3. Osoba odpowiedzialna  za  zapoznanie  wszystkich  nauczycieli  z  zachowaniami  i
reakcjami uczniów z określoną niepełnosprawnością  lub chorobą przewlekłą  w
sytuacji zagrożenia: pedagog szkolny/ wychowawca

4. Osoba  odpowiedzialna  za  opracowanie  i  modyfikację  procedur  postępowania  z
uczniami ze SPE w sytuacji  zagrożenia: pedagog szkolny 

5. Sposób postępowania z uczniami ze SPE  w sytuacji zagrożenia np.:
             a)   Uczeń z zaburzeniami emocjonalnymi (np. autystyczny)
-  wyznaczenie  osoby  odpowiedzialnej  za  opiekę  nad  uczniem:  nauczyciel
wspomagający/psycholog/pedagog 
- podjęcie próby uspokojenia ucznia,
-  w  sytuacji  bezpośredniego  zagrożenia  przytrzymanie  i  unieruchomienie  ucznia,  np.
na podłodze, „w foteliku”,
-  uzyskanie  pisemnej  zgody  rodziców  na  zastosowanie  wszelkich  środków  (również
  przymusu) w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia.

X. Zarządzanie na wypadek sytuacji kryzysowej
1. Personel  działający  w  trakcie  zagrożenia:  dyrektor  placówki,  wicedyrektor,

sekretarz, pomoc administracyjna
2. Osoby odpowiedzialne  za  monitorowanie  stanu zabezpieczeń  przed osobami

z zewnątrz -dozorcy 
3. Zapoznać z procedurami  postępowania w sytuacji zagrożenia pracowników i

uczniów Osoby odpowiedzialne: dyrektor/wychowawcy
4. Wyznaczyć  i  sprawdzać  kierunki  i  drogi  ewakuacji.  Osoby odpowiedzialne:

zgodnie  
z procedurą ewakuacji, p. Monika Stobiecka

5. Wyznaczyć i wyposażyć w środki pierwszej pomocy określone pomieszczenia:
gabinet pielęgniarki (15b), pokój nr 2

6. Alternatywne miejsce ewakuacji: GOK w Kleszczowie
7. Źródła alarmowania: DZWONEK MECHANICZNY/ DZWONEK RĘCZNY
8. Częstotliwość ćwiczeń w przypadku określonych zagrożeń: przynajmniej 1 raz

w roku szkolnym
9. Osoba  odpowiedzialna  za  zabezpieczenie  dokumentów   i  planów

szkoły/placówki, p. Monika Stobiecka



XII.  Obowiązki  pracowników: 

1. Zapoznać się z rodzajami alarmów  i naucz się ich rozpoznawania.
2. Zapamiętać rodzaje komunikatów ostrzegawczych i ćwiczyć je z uczniami.
3. Nauczyć się na pamięć numerów telefonów Służb Ratowniczych. 
4. Uczestniczyć w ćwiczeniach posługiwania się technicznymi środkami alarmowymi.
5. Zapamiętać  miejsca  rozmieszczenia  środków  alarmowych  i  głównych

wyłączników.
6. Zapamiętać miejsca schronienia na wypadek zagrożenia.
7. Zapamiętać/zapisać numery telefonu do dyrektora placówki, osób decydujących  

w  zagrożeniu.
8. Przypominać sobie obowiązujące instrukcje i procedury  w szkole/placówce.
9. Realizować programy profilaktyczne o zagrożeniach ze swoimi uczniami. 
10. Alarmy w sytuacjach kryzysowych traktować poważnie i odpowiedzialnie. 
11. Postępować zgodnie z obowiązującymi procedurami.




