
Procedura na wypadek zagrożeń zewnętrznych
 - wtargnięcie napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub bronią / atak terrorystyczny

I.  Przedmiot i zakres stosowania procedury:
Procedura  dotyczy  stwierdzenia  zagrożenia  lub  możliwości  jego  wystąpienia  oraz  symptomów
wskazujących na podjęcie koniecznych czynności przez administratora obiektu, dyrektora (osób
wskazanych)  placówki   związanych  z  zapewnieniem  uczniom  i  pracownikom  szkoły
bezpieczeństwa  fizycznego,  psychicznego  i  emocjonalnego.  Procedura  określa  sposób
postępowania  na wypadek: 

1. Wtargnięcia napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub bronią.
2. Zamachu terrorystycznego.

II.  Uprawnienia i odpowiedzialność osób realizujących konieczne działania: 
1. Zespół zarządzania w sytuacji zagrożenia np.:

 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  placówki,  podejmuje
czynności związane z sytuacja zagrożenia.

2. Za  uruchomienie  i  anulowanie  alarmu  w placówce  odpowiada  w kolejności:  Dyrektor
szkoły, Wicedyrektor, Sekretarz.

3. Alarm to krótkie, przerywane, punktowe dźwięki.
4. Odpowiednie służby powiadamia Dyrektor lub osoba, która zauważyła zagrożenie.

III. Sposób postępowania 
I. Wtargnięcie  napastnika  z  niebezpiecznym  narzędziem  lub  bronią  /  atak

terrorystyczny
 Dyskretnie obserwuj podejrzaną osobę.
 Podejmij współpracę z inną osobą (jeżeli jest to możliwe), która powiadomi dyrektora o

zaistniałej sytuacji.
 Przy braku informacji zwrotnej od osoby współpracującej powiadom policję o zaistniałej

sytuacji.
 Jeżeli  uznasz, że osoba stwarza zagrożenie wycofaj się na bezpieczną odległość.
 Zbierz uczniów. 
 Uciekaj albo zabarykaduj się w pomieszczeniu.
 Po drodze informuj o zagrożeniu osoby znajdujące się w strefie zagrożonej.
 W przypadku gdy wejdą  napastnicy, usłyszysz strzały i jesteś blisko tego zdarzenia połóż

się twarzą do ziemi i zakryj rękami głowę.
 Jeżeli widzisz napastnika nie uciekaj.
 Uciekaj kiedy wiesz, że ucieczka się powiedzie.
 Po opuszczeniu budynku powiadom policję.

 Pozostanie w budynku – zabarykadowanie się
 Jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj się, zamknij drzwi na klucz, zabarykaduj się.
 Wycisz i uspokój uczniów.
 Zaopiekuj  się  uczniami  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi  i  uczniami,  którzy

potrzebują pomocy.
 Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony.
 Zasłoń okno, zgaś światło.
 Nie przemieszczaj się.
 Bądź poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi.



 Zejdź z linii strzału, połóż się na podłodze.
 Jeżeli padną strzały, nie krzycz.
 Jeżeli możesz powiadom policję.
 Nie otwieraj nikomu drzwi.

 Bezpośredni kontakt z napastnikiem
 Wykonuj bezwzględnie polecenia napastnika.
 Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, np.: telefon.
 Poinformuj, że nie możesz wykonać jakiegoś polecenia.
 Nie patrz terrorystom w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego.
 Nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika.
 Nie zwracaj na siebie uwagi.
 Nie lekceważ napastnika i nie bądź agresywny.
 Nie oszukuj terrorysty.
 Uspokój uczniów, zawsze zwracaj się do nich po imieniu.
 Poinformuj napastnika o uczniach ze schorzeniami.
 Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów.
 Zawsze korzystaj z dobrej woli terrorysty.

 W przypadku działań antyterrorystycznych:
 Nie  uciekaj  z  miejsca  zdarzenia,  nie  wykonuj  gwałtownych  ruchów  –  możesz  zostać

uznany za terrorystę. 
 Nie próbuj pomagać służbom ratowniczym, dyskutować z nimi.
 Połóż się na podłodze, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na wysokości głowy.  
 Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawaj się jej działaniom. 
 Nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących. 
 Pytaj o pozwolenie zaopiekowania się swoimi uczniami.
 Odpowiadaj na pytania funkcjonariuszy.
 Bądź  przygotowany  na  traktowanie  ciebie  jako  potencjalnego  terrorysty  dopóki  twoja

tożsamość nie zostanie potwierdzona. 
 Po  wydaniu  polecenia  wyjścia  –  opuść  pomieszczenie  jak  najszybciej,  oddal  się  we

wskazanym kierunku.   
 Nie zatrzymuj się dla  zabrania rzeczy osobistych,  zawsze istnieje ryzyko wybuchu lub

pożaru.

IV. Obowiązki  pracowników: 
1. Zapoznać się z rodzajami alarmów  i nauczyć 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 i niemożliwości ewakuacji.
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.


