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Rozdział I  

Informacje o projekcie 

 

„Oczekiwanie na niebezpieczeństwo jest gorsze niż moment, gdy ono na człowieka 

spada”  

          A. Hitchcock 

 

Projekt „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość” realizowany jest w ramach 

programu rządowego „Bezpieczna+”. Beneficjentem projektu odpowiedzialnym za jego 

realizację jest Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy 

MEN/2016/DWKI/604. Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie stanu realnego 

poziomu bezpieczeństwa w placówce szkolnej, co bezpośrednio rzutuje na stworzenie 

odpowiedniego środowiska do nauki i pracy oraz zmniejsza możliwość wystąpienia 

sytuacji kryzysowych i niepożądanych.  

REALIZACJA PROJEKTU = BEZPIECZNA SZKOŁA 

 

Projekt „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość” jest skierowany do dyrektorów 

szkół, nauczycieli, personelu niepedagogicznego, administracji oraz pracowników 

obsługi szkoły/placówki oświatowej. 

 

Zadania realizowane w ramach projektu: 

1. Przegląd  stanu bezpieczeństwa placówki pod kątem zagrożeń o charakterze 

terrorystycznym: 

 cel zadania: uzyskanie informacji odnośnie aktualnego stanu bezpieczeństwa 

placówki oraz możliwości wystąpienia potencjalnego zdarzenia o charakterze 

terrorystycznym na terenie placówki.  

 metoda pozyskania informacji: audyt, którego celem jest obserwacja otoczenia 

szkoły, ogląd budynku i terenu przyległego, weryfikacja możliwości dostępu do 

budynku osób trzecich, wywiad z dyrektorem placówki oraz osobami 

odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa.  

2. Rekomendacje do szkolnych procedur postępowania na wypadek wystąpienia 

sytuacji zagrożenia – rodzaje zdarzeń: 

 ewakuacja 



 

 wystąpienie ładunku wybuchowego, podejrzanego pakunku 

 włamanie do szkoły, kradzież 

 wtargnięcie terrorystów 

 agresywny intruz 

 agresywny uczeń 

3. Szkolenie dla nauczycieli i pracowników szkoły: 

Cele szkolenia: 

 upowszechnienie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności 

rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w 

sytuacjach zagrożenia, 

 poznanie zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, które mogą wpłynąć lub naruszyć 

bezpieczeństwo w  szkole , 

 uświadomienie konieczności zaplanowania określonych działań w sytuacji 

zagrożenia, 

 kształtowanie umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrażających życiu lub 

zdrowiu.   

Tematyka szkoleń: Uwaga! Niebezpieczeństwo! 

Przebieg szkolenia: części teoretyczna – wprowadzenie, praktyczny warsztat. 

Wykład: część wykładowa składa się z bloków tematycznych, których celem jest 

omówienie zagrożenia lub przeciwdziałania zagrożeniu o charakterze 

terrorystycznym.  

Warsztat: część praktyczna szkolenia realizowana w formie warsztatu na podstawie 

uprzednio przygotowanych scenariuszy – opracowanie sytuacji zagrożenia o 

charakterze terrorystycznym przez specjalistów z zakresu bezpieczeństwa przy 

udziale psychologów oraz funkcjonariuszy policji. 

 Głównym celem części warsztatowej jest ocena znajomości procedur postępowania 

oraz umiejętność należytej reakcji w sytuacji wystąpienia realnego zagrożenia. 

Bezpośrednio po zakończeniu warsztatu prelegenci wskazują działania błędne oraz 

określą reakcję pożądaną wypracowując wspólnie z uczestnikami procedurę. Metody 

działania i wypracowane rozwiązania są możliwe do wprowadzenia natychmiastowo 

po zakończeniu szkolenia. 

 

 

 



 

Rozdział II  

Akty Prawne  

 
Ustawa prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r.  

Art. 1 
System oświaty zapewnia w szczególności: 

1)   realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz 

prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego 

rozwoju 

2)    wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny 

3)   wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze 

fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane 

przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży 

6)   możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież 

niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem 

społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz 

predyspozycjami; 

14) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w 

szkołach i placówkach 

21) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych.  

Art. 5 
Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i 

obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

 
 

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych z 10 czerwca 2016 r. 

Art. 1 Ustawa określa zasady prowadzenia działań antyterrorystycznych oraz współpracy między 

organami właściwymi w zakresie prowadzenia tych działań. 

Art. 2  Ustawa definiuje istotne pojęcia związane z terroryzmem. Ilekroć w ustawie jest mowa o:  

1. działaniach antyterrorystycznych – należy przez to rozumieć działania organów 

administracji publicznej, polegające na zapobieganiu zdarzeniom o charakterze 

terrorystycznym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze 

zaplanowanych przedsięwzięć, reagowaniu w przypadku wystąpienia takich zdarzeń oraz 

usuwaniu ich skutków, w tym odtwarzaniu zasobów wykorzystywanych do reagowania 

na nie; 

2. działaniach kontrterrorystycznych – należy przez to rozumieć działania wobec sprawców, 

osób przygotowujących lub pomagających w dokonaniu przestępstwa o charakterze 

terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.), prowadzone w celu wyeliminowania 

bezpośredniego zagrożenia dla życia, zdrowia osób oraz mienia przy wykorzystaniu 

specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działania, 



 

6. miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym – należy przez to rozumieć przestrzeń 

otwartą lub zamkniętą, w której nastąpiło zdarzenie o charakterze terrorystycznym lub w 

której wystąpił lub miał wystąpić jego skutek oraz przestrzeń, w której występują 

zagrożenia związane ze zdarzeniem o charakterze terrorystycznym; 

7. zdarzeniu o charakterze terrorystycznym – należy przez to rozumieć sytuację, co do której 

istnieje podejrzenie, że powstała na skutek przestępstwa o charakterze terrorystycznym, 

o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub zagrożenie 

zaistnienia takiego czynu.  

 

Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Art. 6 

 

Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu 

stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i 

opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju 

osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu 

Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności 

sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw 

moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi 

różnych narodów, ras i światopoglądów.  

 

Pozostałe akty prawne:  

Uchwała Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie „Narodowego Programu 

Antyterrorystycznego na lata 2015–2019” 

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zarządzaniu kryzysowym 

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie                                                                         

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich                                                                      

Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o ochronie zdrowia 

Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

Konwencja z dnia 10 kwietnia 1972 r. o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia 

zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich niszczeniu 

Międzynarodowa konwencja z dnia 15 grudnia 1997 r. przyjęta w Nowym Jorku, w sprawie 

zwalczania terrorystycznych ataków bombowych,  w stosunku do Polski weszła w życie w 

dniu 4 marca 2004 r. 

 

 

 



 

 

Rozdział III 

Wyjaśnienie pojęć związanych z 
projektem 

 

TERRORYZM 

Pojęcie pochodzące od łacińskiego słowa terror oznaczającego grozę, strach. Jest to bezprawne użycie 

lub groźba użycia siły/przemocy przeciwko osobie lub własności. Jednocześnie może być to próba 

zmuszenia lub zastraszania rządów lub społeczeństw w celu osiągnięcia celów politycznych, 

ideologicznych lub religijnych. Wśród grupy szczególnie narażonej na działania terrorystyczne są 

placówki dydaktyczne traktowane jako tzw. cele miękkie, czyli duże skupiska ludności. Polska do tej 

pory nie była celem ataku terrorystycznego, więc posiada najcenniejszą wartość, aby się na taką 

ewentualność przygotować, mianowicie czas. 

ŁADUNEK WYBUCHOWY 

Potocznie nazywany bombą. Do jego skonstruowania niezbędny jest materiał wybuchowy posiadający 

wysokie właściwości reaktywne. 

Materiał wybuchowy jest związkiem chemicznym lub ich mieszaniną, która w odpowiednich 

warunkach jest zdolna do gwałtownej reakcji chemicznej. W wyniku takiej reakcji tworzy się wysoka 

ilość gazów doprowadzających do wybuchu w postaci detonacji lub deflagracji. 

Ładunek materiału wybuchowego to ilość materiału wybuchowego, który został przygotowany do 

wysadzenia. 

PODEJRZANY PAKUNEK 

Przesyłka/paczka zawierająca urządzenie wybuchowe. 

WTARGNIĘCIE TERRORYSTÓW NA TEREN SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 

Terrorysta - osoba, która posługuje się bronią lub innym niebezpiecznym narzędziem (w tym przemoc 

fizyczna) mogąca wyeliminować lub eliminująca  osoby znajdujące się na terenie obiektu, budynku lub 

danego obszaru. 

AGRESYWNY INTRUZ – WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA NA TEREN SZKOŁY/PLACÓWKI 

OŚWIATOWEJ 

Osoba, która posługuje się bronią lub innym niebezpiecznym narzędziem (w tym przemoc fizyczna) 

mogąca wyeliminować lub eliminująca osoby znajdujące się na terenie obiektu, budynku lub danego 

obszaru. 

AGRESYWNY UCZEŃ 

Uczeń posługujący się bronią lub innym niebezpiecznym narzędziem (w tym przemoc fizyczna) mogący 

wyeliminować lub eliminujący osoby znajdujące się na terenie obiektu, budynku lub danego obszaru. 



 

AKTYWNY STRZELEC 

Osoba posługująca się bronią lub innym niebezpiecznym narzędziem, której jedynym celem jest 

wyeliminowanie jak największej liczby osób znajdujących się na terenie obiektu, budynku lub danego 

obszaru. Ofiary aktu terroru są żywym celem dla napastnika. 

ALARMOWANIE 

Działanie, którego zadaniem jest poinformowanie wszystkich osób znajdujących się na terenie 

placówki w formie ustalonego sygnału wystąpienia zdarzenia kryzysowego 

Forma alarmu: Sygnał szkolnego dzwonka w formie odróżnialnej od innych sygnałów 

Źródło sygnałów alarmowych: dzwonek szkolny, syrena, radiowęzeł, megafon, trąbka ze sprężonym 

powietrzem, gwizdek itp. 

Komunikaty ostrzegawcze: Słowny przekaz treści uwzględniający wszystkie możliwe środki przekazu. 

POWIADAMIANIE 

Poinformowanie określonych służb oraz osób, znajdujących się w strefie zagrożonej, używając 

wszelkich środków informacyjnych możliwości wystąpienia zagrożenia, wystąpieniu lub 

wyeliminowaniu zagrożenia. 

EWAKUACJA 

Natychmiastowe opuszczenie lub oddalenie się od miejsca zagrożenia w celu ratowania zdrowia i życia 

osób znajdujących się na terenie objętym zagrożeniem. Niezbędne jest powiadomienie wszystkich osób 

znajdujących się w strefie zagrożenia o występującym niebezpieczeństwie. Może wystąpić zarówno w 

czasie lekcji jak i przerwy. 

KRADZIEŻ (ART. 278 KK) 

Zabór cudzej rzeczy w celu przywłaszczenia. 

KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM (ART. 279 § 1 KK) 

Zabór rzeczy ruchomej celem jej przywłaszczenia, dokonany po uprzednim pokonaniu zabezpieczenia. 

 

 
 
 
 
 

 



 

Rozdział IV  

Informacje o placówce oświatowej 

zalecenia/rekomendacje na podstawie przeglądu 

 

Charakterystyka placówki 

Tereny przyległe:  

Wejście do budynku: 

Monitoring: 

System alarmowania zagrożeń – SAZ 

Wyjścia ewakuacyjne: 

Działania w zakresie bezpieczeństwa: 

 

Rozdział V 

Schemat procedury postępowania na 
wypadek sytuacji zagrożenia 

 

Podstaw do uruchomienia procedury może być wiele. Administrator budynku lub osoby 

upoważnione podejmują decyzję o uruchomieniu poszczególnych procedur po 

uprzednim rozpoznaniu stanu faktycznego zagrożenia. Zagrożenia mogą zwiastować 

wszczęcie różnych działań dlatego istotne jest dokładne określenie sposobu 

postępowania w odniesieniu do zagrożenia. Do uruchomienia poszczególnych procedur 

obligują chociażby poniższe zdarzenia: 

1. Zagrożenie pożarem (gdy nieskuteczna jest likwidacja pożaru podręcznymi 

środkami). 

2. Zagrożenie wybuchem gazu spowodowane awarią instalacji gazowej. 

3. Zagrożenie wywołane przez osobę z niebezpiecznym narzędziem, bronią. 

4. Zagrożenie wywołane otrzymaniem niebezpiecznej przesyłki pocztowej, paczki. 

5. Zamach terrorystyczny (otrzymanie informacji o podłożeniu bomby lub innego 

środka). 



 

6. Zagrożenie skażenia niebezpiecznymi środkami chemicznymi (jeżeli czas dojścia 

skażonego obłoku powietrza jest większy niż 15 minut). 

7. Zagrożenie katastrofą budowlaną. 

8. Inne, wykazujące symptomy niebezpieczeństwa wobec osób znajdujących się w 

obiekcie. 

Każda procedura powinna składać się z określonych punktów, które przekazują 

możliwie największą ilość informacji w sposób prosty i nie dający żadnej innej 

możliwości interpretacji. Poniżej zostały przedstawione wszystkie najistotniejsze 

punkty dokumenty jakim jest procedura na wypadek zagrożenia wraz z ich 

wytłumaczeniem. 

 

I. Cel procedury: 

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów, nauczycieli i 

pracowników administracji na wypadek zagrożenia zewnętrznego. 

II. Podstawy prawne uruchomienia procedury: 

Określenie aktów prawnych na podstawie, których procedura zostaje wprowadzona do pakietu 

szkolnych procedur na wypadek wystąpienia zagrożenia. 

III. Przedmiot i zakres stosowania procedury: 

Określa tryb postępowania oraz możliwość stwierdzenia zagrożenia. Odnosi się do wystąpienia  

symptomów wskazujących na konieczność podjęcia działań mających związek z ochroną zdrowia, życia 

i bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.   

IV. Uprawnienia i odpowiedzialność osób realizujących konieczne działania: 

Określa osoby odpowiadające za uruchomienie oraz anulowanie procedury oraz kierowanie 

działaniami wszczętymi w wyniku aktywowania procedury. Osoby podane są względem ważności, 

wymienione z imienia, nazwiska oraz prywatnego numeru telefonu. Dodatkowo należy uwzględnić 

osobę odpowiedzialną za koordynowanie działań ewakuacyjnych osób niepełnosprawnych. 

V. Sposób postępowania (w zależności od sytuacji): 

1. Rozpoznać rodzaj zagrożenia  

2. Podjąć najbezpieczniejsze sposoby działania określone w procedurze. 

3. Zaopiekować się zespołem klasowym – wyciszyć i uspokoić uczniów. 

4. Przekazywać krótkie i klarowne polecenia nie dające innej możliwości interpretacji. 

5. Sprawdzić, czy osoby z niepełnosprawnością poprawnie odczytały polecenia. 

6. Powiadomić dyrektora szkoły lub odpowiednie służby o zagrożeniu bezpieczeństwa. 



 

VI. Sposób przygotowania do ewakuacji: 

1. Sprawdzić, czy wszyscy uczniowie są w klasie. 

2. Osoby z niepełnosprawnością fizyczną poprosić do tyłu. 

3. Osoby z niepełnosprawnością niefizyczną poprosić do przodu. 

4. Ustawić uczniów w parach lub gęsiego na trasie wyjścia do drzwi. 

5. Zabrać dziennik, listę uczniów wraz z telefonami do rodziców/prawnych opiekunów. 

6. Wydać krótkie i klarowne komunikaty: „wychodzimy na ......”. 

7. Wyprowadzić uczniów z placówki na miejsce określone w planie ewakuacji, 

8. Sprawdzić, czy wszyscy uczniowie doszli do wyznaczonego miejsca. 

9. Powiadomić rodziców o miejscu odbioru dziecka. 

10. Podczas ewakuacji zachować ciszę, spokój i rozwagę. 

11. Spostrzeżenia po ewakuacji przekazać dyrektorowi szkoły/placówki lub służbom. 

12. W przypadku działań antyterrorystycznych – ewakuacja tylko na wyraźną komendę służb 

interweniujących i zgodnie z ich zaleceniami. 

VII. Sposób odczytywania sygnałów alarmowych: 

1. Sygnał alarmowy przekazywany jest za pomocą dzwonka szkolnego. 

2. Ogłoszenie alarmu i wszczęcie procedury postepowania następuje poprzez uruchomienie 

określonego wewnętrznie sygnału na wypadek wystąpienia określonego zagrożenia. 

3. Ogłoszenie alarmu, treść komunikatu słownego: „Uwaga, uwaga ogłaszam alarm ........................ (podać 

nazwę zagrożenia) dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły/placówki. Proszę o natychmiastowe 

udanie się w rejony ewakuacji dla poszczególnych pięter/klas (można wymienić)”. 

4. Schemat sygnałów alarmowych: 

Zagrożenie Sygnał podstawowy Sygnał alternatywny 

Wtargnięcie napastnika/ 
napastników na teren placówki 
(SYTUACJA ZAKŁADNICZA) 

  

Zagrożenia niebezpiecznymi 
środkami 
chemicznymi/biologicznymi 

  

Podłożenie ładunku 
wybuchowego 

  

Wtargnięcie napastnika/ 
napastników za teren placówki 
( w tym AKTYWNY STRZELEC) 

  

   
 

VIII. Telefony alarmowe: 

• Policja   997 

• Straż Pożarna   998 

• Pogotowie Ratunkowe 999 



 

• Telefon alarmowy telefonów komórkowych 112  

• Pogotowie Energetyczne   991 

• Pogotowie Gazowe   992 

• Pogotowie Ciepłownicze   993 

• Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne   994 

• Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 987 

• Infolinia Policji (połączenie bezpłatne) 800 120 226 

IX. Sposób powiadamiania służb: 

Wybrać jeden numerów alarmowych. Po zgłoszeniu się dyżurnego operatora instytucji przekazać 

określone poniżej informacje. Mówić wolno, spokojnie przede wszystkim wyraźnie: 

1. miejsce zdarzenia – nazwa i adres szkoły 

2. rodzaj stwierdzonego zagrożenia, 

3. imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję, 

4. telefon kontaktowy, 

5. zrealizowane przedsięwzięcia, 

6. prośba o potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia 

7. zapisanie danych przyjmującego zgłoszenie 

8. zakończenie rozmowy 

IX. Sposób postępowania z uczniami niepełnosprawnymi lub o specjalnych potrzebach: 

Pracownicy szkoły są odpowiedzialni za opiekę nad osobami niepełnosprawnymi – dbają o ich 

zachowanie zgodnie z potrzebami danej sytuacji. W przypadku konieczności ewakuacji zapewniają 

pomoc zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. 

XI. Zarządzanie na wypadek sytuacji kryzysowej: 

Czynnościami realizowanymi w trakcie procedury kieruje dyrektor placówki, wicedyrektor lub osoba 

przez niego wyznaczona. 

XII.  Obowiązki  pracowników: 

1. Zapoznać się z czynnościami realizowanymi w trakcie uruchamiania procedury, 

2. Brać udział w treningach i szkoleniach z zakresu stosowania procedury, 

3. Znać sygnał uruchamiający procedurę, 

4. Mieć zapisane numery telefonów osób odpowiedzialnych za uruchomienie procedury i koordynację 

osób niepełnosprawnych, 

5. Znać swoje zadania na wypadek uruchomienia procedury, 

6. Znać miejsce ewakuacji, 

7. Szkolić uczniów w zakresie postępowania na wypadek uruchomienia procedury, 

8. Stosować się do poleceń osoby zarządzającej sytuacją kryzysową. 



 

Dodatkowo: 

a) Należy nauczyć się na pamięć numerów telefonów Służb Ratowniczych. 

b) Zapamiętać miejsca rozmieszczenia środków alarmowych i głównych wyłączników. 

c) Okresowo przypominać sobie obowiązujące instrukcje w szkole/placówce. 

d) Realizować programy profilaktyczne o zagrożeniach z uczniami. 

e) Alarmy w sytuacjach kryzysowych należy traktować poważnie i odpowiedzialnie. 

XIII. Załączniki do procedury 

1. Procedura postępowania w sprawie ewakuacji. 

2. Szczegółowe obowiązki i odpowiedzialność pracowników szkoły. 

3. Obowiązki i odpowiedzialność kadry zarządzającej szkoły/placówki. 

4. Plan i sposób ewakuacji osób przebywających w szkole/placówce. 

5. Nazwiska osób regulujących ruchem ewakuacji.  

6. Opis ewakuacji i kierunków z poszczególnych części budynku. 

 

 

Rozdział VI 

Rekomendowane procedury 
bezpieczeństwa na wypadek 

wystąpienia zagrożenia 

(do wdrożenia w szkole) 

 

EWAKUACJA W TRAKCIE LEKCJI I PRZERWY  

(rekomendacje/zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu w szkole) 

Elementarną procedurą, w którą powinna być wyposażona każda placówka oświatowa 

jest procedura ewakuacyjna. Kluczowym działaniem w momencie stwierdzenia 

zagrożenia, jest jak najszybsze powiadomienie o niebezpieczeństwie wszystkich osób 

znajdujących się w strefie zagrożenia i natychmiastowe podjęcie działań, których 

nadrzędnym celem jest ochrona zdrowia         i życia. 

Społeczność szkolną należy zawiadomić używając lokalnie przyjętego w placówce 

sygnału alarmowania. Alarm lokalny w szkole powinien być sygnałem znanym 

wszystkim uczniom 

i pracownikom szkoły.  



 

Nauczyciel ma prawo samodzielnie podjąć decyzję o ewakuacji – bez uprzedniego 

ogłoszenia alarmu - jedynie w przypadku, gdy nastąpi bezpośrednie zagrożenie życia. 

Decyzję o ewakuacji podejmuje dyrektor szkoły jako administrator budynku. Po 

otrzymaniu informacji o zagrożeniu od pracownika lub osoby zgłaszającej konieczność 

wszczęcia ewakuacji podejmuje decyzję o jej ogłoszeniu i zawiadomieniu odpowiednich 

służb. 

W sytuacji awaryjnej należy zastosować alternatywne formy alarmowania w postaci 

dzwonka ręcznego, trąbki na sprężone powietrze, gwizdka lub innego wewnętrznie 

określonego sposobu z jednoczesnym powiadomieniem w postaci słownych 

komunikatów wypowiadanych przez osoby ogłaszające alarm. Pracownicy oraz 

uczniowie powinni być zaznajomieni z obowiązującymi sygnałami alternatywnymi. 

Taki sygnał obliguje do natychmiastowego podjęcia działania przez wszystkich 

pracowników szkoły z uwzględnieniem bezwzględnego wykonywania poleceń dających 

możliwość jak najszybszego opuszczenia budynku objętego zagrożeniem. W przypadku 

uczniów taką osobą jest nauczyciel, mający pod opieką daną klasę.   

Akcją zawiaduje specjalnie skonstruowana grupa działająca w sytuacji zagrożenia aby 

zniwelować do minimum możliwość otrzymania sprzecznych komunikatów oraz 

wybuchu paniki.  

W momencie rozpoczęcia ewakuacji nauczyciel decyduje o wyborze możliwie jak 

najkrótszej i najbezpieczniejszej drodze ewakuacji. Uczniowie są zobligowani do 

przygotowania się do ewakuacji (pary lub szereg) i sposób zorganizowany kierować się 

bezpośrednio do wyjścia. Powinni poruszać się prawą stroną ciągów komunikacyjnych i 

klatek schodowych po prawej, wykonując polecenia osób funkcyjnych.  

Jeżeli alarm zostanie ogłoszony w czasie przerwy, uczniowie powinni skupić się wokół 

najbliżej stojącego nauczyciela, który deklaruje swoją gotowość poprzez uniesienie w 

górę ręki.   

Po opuszczeniu pomieszczeń/budynku wszyscy powinni udać się na miejsce zbiórki.  

Zbiórka na placu alarmowym jest ważnym momentem dla sprawdzenia stanu 

ilościowego klas i ustalenia osób nieobecnych. Jest to bardzo istotne dla prowadzenia 

akcji ratunkowej przez wezwane służby ratownicze. 

 

Najważniejsze zasady postępowania po  ogłoszeniu alarmu w szkole: 

1. Słuchać i wykonywać bezwarunkowo polecenia dyrektora/ratownika, 

2. Być opanowanym, nie ulegać panice, 



 

3. Po przerwaniu zajęć należy udać się wraz z klasą na miejsce zbiórki, 

4. Pomóc osobom słabszym, 

5. Bezwzględne podporządkowanie osobom funkcyjnym, 

6. Nie wolno lekceważyć zagrożenia, mimo iż bezpośrednio nam nie zagraża. 

Rekomendacja zachowania w przypadku ewakuacji osób niepełnosprawnych: 

Bezpieczna ewakuacja musi uwzględniać rodzaj oraz stopień niepełnosprawności 

uczniów, ich wiek oraz ewentualną pomoc innych osób (pracowników, uczniów). 

Procedura ewakuacji osób niepełnosprawnych będzie bardziej klarowna jeżeli 

zostaną spełnione następujące punkty: 

1. sporządzić listę osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, które 

regularnie przebywają w szkole, 

2. rozplanować zajęcia klas, w których uczą się osoby niepełnosprawne w taki 

sposób, aby w miarę możliwości odbywały się na najniższej kondygnacji 

budynku – zazwyczaj parter. 

3. przystosować drogi ewakuacyjne do poruszania się osób z różną 

niepełnosprawnością, 

4. wyznaczyć opiekuna osoby niepełnosprawnej na czas ewakuacji 

(koordynator).  

Zdarza się, że osoby z niepełnosprawnością ruchową są w stanie pokonać drogę do 

bezpiecznego miejsca samodzielnie. Aczkolwiek musimy pamiętać, że indywidualne 

poruszanie się po ciągach ewakuacyjnych, nawet odpowiednio przystosowanych, może 

znacząco wpłynąć na czas ewakuacji całej placówki lub ilość osób poszkodowanych. Jest 

to kluczowe podczas pierwszej fazy ewakuacji. Aby zredukować ryzyko do minimum 

osoby z niepełnosprawnością fizyczną powinny być ewakuowane w ostatniej kolejności, 

przepuszczając strumień pełnosprawnych osób.  

Osoby niewidome i niedowidzące, mogą podczas ewakuacji czuć się bardzo 

zestresowane. Doskonałym rozwiązaniem w tym przypadku jest pomoc osób w pełni 

zdrowych tzw. opiekunów. Pomocne mogą być również wszelkiego rodzaju 

udogodnienia typu:  podświetlone lub w kontrastowych kolorach przeszkody, 

oświetlenie ewakuacyjne lub oznakowanie fluorescencyjne. 

W pozostałych przypadkach niepełnosprawności, aspekt przystosowania dróg 

ewakuacyjnych należy rozpatrywać indywidualnie. 

Przykłady technik ewakuacji osób z niepełnosprawnościami: 

1. wykorzystanie krzesełka lub wózka inwalidzkiego - ratownicy sadzają na 

nim osobę wymagającą pomocy, a następnie chwytają za nóżki oraz oparcie 

i wynoszą ze strefy niebezpiecznej; 



 

2. chwyt strażacki - ratownik przekłada swoją rękę między nogami osoby 

ratowanej, zaciskając ją na nadgarstku zwisającej ręki ratowanego, kładzie 

go sobie na barkach. 

3. chwyt kończynowy – jeden ratownik staje za głową ratowanego i chwyta go 

pod pachy, drugi ratownik jest odwrócony do ratowanego plecami i chwyta 

go pod kolanami; 

4. chwyt kołyskowy – uchwycenie ewakuowanego w taki sposób, w jaki 

chwyta się małe dzieci i wyniesieniu go na wysokość klatki piersiowej; 

5. chwyt na barana -ratowany znajduje się na plecach ratownika, który 

podtrzymuje go obydwiema rękami za uda; 

6. wykorzystanie koca lub innego podobnego rozmiarami materiału - koc 

owija się wokół rąk i głowy ratowanego w ten sposób, by możliwe było 

ciągnięcie go po płaskiej równej powierzchni (szczególnie przydatne przy 

ewakuacji osób o dużej masie ciała, nieprzytomnych oraz w zadymieniu 

gdzie nie ma możliwości przyjęcia postawy wyprostowanej) 

ŁADUNEK WYBUCHOWY, PODEJRZANY PAKUNEK  
(rekomendacje/zasady zachowania) 

 

Ładunek wybuchowy:  

Zamach bombowy jest bardzo specyficznym atakiem z racji tego, że liczba ofiar może 

być bardzo wysoka bez rozróżnienia poszczególnych osób mogących być ofiarami – 

napastnik, nauczyciel, uczeń. 
 

Po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia bomby należy: 

1. powiadomić odpowiednie służby (Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska) 

oraz służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo danego obiektu – zawsze 

traktować każdą informację jako realne zagrożenie i nie bagatelizować jej.  

2. każdy przedmiot, należy uznać za podejrzany jeżeli odbiega od codziennej 

szkolnej normy. Jeżeli wystają z niego przewody, wydobywa się zapach, gaz, 

dźwięk, sączy się z niego jakaś substancja w formie płynnej lub sypkiej  lub 

został pozostawiony czy wyrzucony przez szybko oddalającą się osobę 

należy uznać za podejrzany, 

3. nie należy dotykać i nie przemieszczać podejrzanych pakunków - każdy 

ruch może uruchomić zapalnik, 

4. nie używać telefonów komórkowych w pobliżu podłożonego ładunku 

wybuchowego (fale radiowe mogą uruchomić zapalnik),  

5. zachować spokój i bezwzględnie poinformować wszystkich osoby 

przebywające w pobliżu o zaistniałym zagrożeniu,  

6. przekazać informacje i komunikaty w sposób opanowany, aby nie wywołać 

paniki, 

7. do czasu przybycia Służb zachować elementarne środki bezpieczeństwa, 

bez narażania siebie i innych osób na niebezpieczeństwo, 

8. opuścić klasę z uczniami, 



 

9. sprawdzić czy w klasie nie pozostały przedmioty, które nie należące do jej 

stałego wyposażenia 

10. jak najszybciej należy oddalić się z miejsca zagrożonego wybuchem 

przemieszczając się po wyznaczonych drogach ewakuacyjnych w kierunku 

strefy wolnej od zagrożenia, 

11. przekazywać informacje o zagrożeniu jak największej liczbie osób 

znajdującej się w strefie zagrożonej lub zmierzających w kierunku 

zagrożenia, 

12. po przybyciu Policji na miejsce zagrożenia, przejmuje ona dalsze 

kierowanie akcją 

13. BEZWZGLĘDNIE NALEŻY WYKONYWAĆ POLECENIA FUNKCJONARIUSZY. 

 

Podejrzana przesyłka: 

W przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki należy zwrócić uwagę na: 

 za duży ciężar jak na rozmiar pakunku lub zniekształconą powierzchnię, 

 nieznany nadawca z określeniem potrzeby bezpośredniego odbioru przez 

adresata 

 nieznany dostawca przesyłki 

 uszkodzona przesyłka  

 metaliczny dźwięk podczas poruszania listem/paczką, 

 tłuste plamy na kopercie lub opakowaniu, 

 charakterystyczny zapach np. migdałów, marcepanu, myszy, chemikaliów, 

 niewielkie otwory/nakłucia w kopercie lub opakowaniu,  

 wystające przewody.  

Rekomendowane zachowanie w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki: 

1. nie dotykać! 

2. nie otwierać! 

3. nie ściskać lub deformować! 

4. nie przesuwać, kopać! 

5. jeżeli dotknęliśmy przesyłki należy ją delikatnie odłożyć na gładkiej 

powierzchni,  

6. oddalić się na odległość minimum 10 metrów, a w przypadku 

pomieszczenia – opuścić je, 

7. natychmiast powiadomić Policję, 

8. po przybyciu właściwych służb bezwzględnie stosować się do ich zaleceń. 

 

Przesyłka z podejrzaną zawartością w formie płynnej lub stałej (proszek, pył, 

galareta, piana itp.): 

1. nie dotykać! 

2. nie otwierać!  

3. nie wąchać!  

4. zamknąć okna i ich nie otwierać,  

5. wyłączyć wentylację i klimatyzację - nie powodować ruchu powietrza w 

pomieszczeniu, 



 

6. przykryć ją delikatnie, jeżeli jest uszkodzona, 

7. opuścić pomieszczenie zamykając je tak, aby nikt nie wszedł,  

8. powiadomić Policję! 

9. Należy umyć dokładnie ręce woda z mydłem.  

10. Nie jedz, nie pij, nie pal papierosów! 

11. W miarę możliwości, ustalić osoby mające kontakt z przesyłką – zgromadzić 

je w jednym pomieszczeniu i zadbać, aby się z nikim nie kontaktowały do 

czasu przybycia służb, 

12. po przybyciu właściwych służb należy stosować się bezwzględnie do ich 

poleceń. 

 

WŁAMANIE DO SZKOŁY, KRADZIEŻ  
(rekomendacje/zasady zachowania) 

 
Kradzież (art. 278 kk) – zabór cudzej rzeczy w celu przywłaszczenia. 

Kradzież z włamaniem (art. 279 § 1 kk) – zabór rzeczy ruchomej celem jej 

przywłaszczenia, dokonany po uprzednim pokonaniu zabezpieczenia. 

Rekomendacja zachowania – włamanie do szkoły, kradzież: 

1 ustalić okoliczności zdarzenia oraz ewentualnych świadków, 

2 niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły/placówki oświatowej, 

3 Niezwłocznie powiadomić policję, 

4 W przypadku, gdy sprawca jest znany i przebywa na terenie placówki - 

przekazać go dyrektorowi lub innej wyznaczonej osobie, 

5 zabezpieczyć ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące 

z przestępstwa i przekazać je policji, 

6 stosować się do poleceń służby od czasu ich przybycia. 

 

WTARGNIĘCIE TERRORYSTÓW 

(rekomendacje/wzory zachować w przypadku ataku terrorystycznego) 

 

Sytuacja związana z wtargnięciem terrorystów na teren placówki o znamionach ataku 

terrorystycznego jest o tyle problematyczna, że często składa się z kilku zdarzeń 

jednocześnie. Zamachowcy mogą eliminować bezpośrednio, podkładać ładunki 

wybuchowe lub tworzyć ładunki skażające. W pierwszej kolejności musimy ich 

traktować jako osoby, które wtargnęły na teren szkoły i posiadają broń, która w efekcie 

jest najszybszym sposobem eliminowania. Musimy zachowywać się zgodnie z 

określonymi sposobami zachowania, ponieważ najważniejszym celem jest przetrwanie. 

Decyzję o odwołaniu alarmu może podjąć dyrektor lub osobę przez niego upoważnioną, 

bezwzględnie po kontakcie i w uzgodnieniu z policjantem dowodzącym działaniami na 

miejscu zdarzenia. Dyrektor lub osoba upoważniona nigdy sama NIE MOŻE odwołać 

alarmu bez wcześniejszej konsultacji ze służbami policyjnymi. 

Uwaga!  Sygnały o grożącym niebezpieczeństwie są zazwyczaj mało dostrzegalne, 

aczkolwiek mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo całej społeczności szkolnej 

jesteśmy w stanie odpowiednio wcześnie dostrzec symptomy zwiastujące zagrożenie i 



 

powiadomić odpowiednie służby. Każde zdarzenie potencjalnie nieistotne może być 

początkiem łańcucha, którego efektem może realizacja zdarzenia niebezpiecznego – 

nasza czujność jest bezwzględnie istotna i ma realny wpływ na poziom bezpieczeństwa 

wszystkich dookoła.  

Symptomy mogące mogące zwiastować bezpośrednie zagrożenie atakiem 

terrorystycznym? 

1. podejrzane lub dziwnie zachowujące się osoby (np. zdenerwowane bez wyraźnej 

przyczyny, sprawiające wrażenie, że znajdują się pod działaniem narkotyków, 

ubrane nieadekwatnie do pory roku, próbujące zostawiać pakunki w miejscach 

publicznych), 

2. pozostawione bez opieki w miejscach publicznych przedmioty typu teczki, paczki 

i pakunki, 

3. podejrzana zawartość przesyłki bez danych i adresu nadawcy bądź od nadawcy 

lub z miejsca, z którego się jej nie spodziewamy, 

4. samochody, a zwłaszcza furgonetki pozostawione poza wyznaczonymi miejscami 

np. w bliskim sąsiedztwie kościołów, miejsc organizowania imprez masowych, 

zawodów sportowych lub zgromadzeń. 

Rekomendacja zachowania, gdy zauważymy niebezpieczne symptomy zagrożenia: 

1. nie dotykać podejrzanych przedmiotów pozostawionych bez opieki, 

2. powiadomić służby (policję, straż miejską, administratora obiektu), 

3. nie rozpowszechniać informacji o podejrzeniu, aby nie spowodować paniki, 

4. nie próbujemy obezwładniać podejrzanych osób (dyskretnie obserwujemy 

je i staramy się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących wyglądu i 

zachowania), 

5. podczas akcji ewakuacyjnej lub ratowniczej, należy stosować się do poleceń 

osób kierujących operacją,  

6. zachować spokój i bez paniki opuścić niebezpieczną strefę, 

7. nie udawać bohatera, reagowanie pozostawiamy przeszkolonym służbom 

(policji, straży pożarnej, pogotowiu). 

Informacje niezbędne, przy zgłaszaniu napadu terrorystycznego: 

1. adres zagrożonego obiektu, możliwie dokładny opis miejsca i podejrzanych 

osób, przedmiotów lub zjawisk (np. pojawiające się nagle u wielu osób 

podrażnienia oczu i dróg oddechowych), podajemy drogi dojazdowe,  

2. rodzaj zagrożenia i wskazujące nań przesłanki (podejrzane osoby, 

pozostawiony bez dozoru pakunek, plecak, zabawka), 

3. imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego dzwonimy, 

4. źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna), treść rozmowy z 

osobą przekazującą informację o podłożeniu ładunku, numer telefonu, na 

który przekazano informację o zagrożeniu oraz czas połączenia, w innym 

wypadku — opis miejsca i wygląd przedmiotu, 

5. nie należy odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia 

zgłoszenia. Przyjmujący może zażądać: potwierdzenia zgłoszenia poprzez 

oddzwonienie, wykonania polecenia/instrukcji, informacji dodatkowych, 

które w miarę możliwości należy podać.  



 

Uwaga! Chcąc uniknąć bezpośredniego zagrożenia powinniśmy zawsze zachować 

czujność i nie bagatelizować zauważonych symptomów. Szczególnie zwracajmy 

uwagę na symptomy będąc w miejscach cechujących się dużym skupiskiem ludzi:  

w których znajduje się duża liczba ludzi, np. imprezy masowe, widowiska 

sportowe, uroczystości religijne i państwowe, centra handlowe, w czasie podroży 

np. na lotnisku, dworcu. 

Rekomendacje zachowania – SYTUACJA ZAKŁADNICZA:  

Główne zadanie – PRZETRWAĆ! 

1. jeżeli usłyszymy strzały i komunikaty w miejscu, w którym się znajdujemy – 

nie należy uciekać, należy przyjąć, pozycję leżącą, twarzą do ziemi i zakryć 

rękami głowę, 

2. uciekamy wyłącznie wtedy, gdy mamy pewność, że ucieczka się powiedzie, 

3. widząc napastnika nigdy nie uciekamy, 

4. unikać dłuższego kontaktu wzrokowego z terrorystą, aby nie wzbudzać 

agresji 

5. nie odwracać się tyłem do napastnika 

6. bezwzględnie wykonywać polecenia terrorystów,  

7. nie jesteśmy agresywni słownie i fizycznie wobec napastników, 

8. jeżeli nie jesteśmy w stanie wykonać poleceń ze względu na problemy 

zdrowotne nasze lub uczniów należy poinformować o tym napastnika 

9. jeżeli chcesz coś powiedzieć – poproś o zgodę, jeżeli możesz zwróć się do 

dzieci próbując je uspokoić, 

10. do dzieci należy zwracać się po imieniu udowadniając napastnikom, że 

mają do czynienia z ludźmi – człowiekiem (personifikacja),  

11. staramy się przybrać postawę neutralną – pomiędzy agresją, a pasywnością 

12. zawsze należy korzystać dobrej woli terrorysty, 

13. na żądanie terrorystów należy oddać im przedmioty osobiste,  

14. zawsze należy pytać o pozwolenie, np. pójścia do toalety, wstania, 

otworzenia torby, 

15. nie należy zwracać na siebie uwagi terrorystów (poprzez np. dyskutowanie, 

częste zadawanie pytań, gwałtowne ruchy, obelgi, obraźliwe zwroty), 

16. jeżeli jest to możliwe należy usunąć/wyrzucić niepostrzeżenie oznaki 

zajmowanej pozycji zawodowej, które mogą spowodować agresję u 

terrorystów, 

17. należy stawiać sobie drobne cele (np. uzyskanie od terrorystów wody, 

posiłku, opatrunku, możliwość skorzystania z toalety, udzielenie pomocy 

innej osobie), realizować je i wyznaczać kolejne, 

18. należy stawiać sobie przyszłe cele, np. co będę robił/a po uwolnieniu, 

uzasadniające wolę przeżycia.  

19. należy pamiętać, wśród innych zakładników może być osoba 

współpracująca z terrorystami, nie należy ujawniać własnych obaw i innych 

słabych punktów – należy kontrolować swoje reakcje, 

20. staramy się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących porywaczy i 

otoczenia – może to pomóc organom ścigania w dalszych działaniach. 



 

Rekomendacje zachowania w trakcie operacji antyterrorystycznej: 

Pamiętajmy, że antyterroryści również działają pod wpływem silnego stresu. 

Każdy nasz fałszywy ruch może spowodować niepożądaną reakcję. W czasie 

prowadzonych działań antyterrorystycznych, należy zachować spokój i 

bezwzględnie wykonywać wszystkie polecenia prowadzących akcję. Bardzo ważne 

jest przygotowanie psychiczne, które powstrzyma negatywne emocje w 

sytuacjach, np.  głośnych wystrzałów, wybuchów, użycia gazów łzawiących. 

Podczas akcji należy stosować się do następujących zasad: 

1. nie uciekamy z miejsca zdarzenia, nie wykonujemy gwałtownych ruchów – 

możemy zostać uznani za terrorystę. Nie próbujemy pomagać, nie 

atakujemy terrorystów, 

2. kładziemy się na podłodze, próbujemy znaleźć najbliższą osłonę, trzymamy 

ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na wysokości głowy, 

3. słuchamy poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddajemy się jej 

działaniom, nawet jeżeli będą gwałtowne i nie zabieramy czasu 

zadawaniem pytań lub dyskusją, 

4. nie trzemy oczu w przypadku użycia granatów łzawiących, 

5. odpowiadamy na pytania funkcjonariuszy (przedstawiamy się i 

opowiadamy, jak znaleźliśmy się na miejscu zamachu), musimy być jednak 

przygotowani na traktowanie jako potencjalny terrorysta, dopóki nasza 

tożsamość nie zostanie potwierdzona, 

6. po wydaniu polecenia wyjścia – opuszczamy pomieszczenie jak najszybciej, 

nie zatrzymujemy się na przykład w celu zabrania rzeczy osobistych, 

oddalamy się we wskazanym kierunku. 

7. Nie podejmujemy próby pomocy w przeprowadzaniu akcji chyba, że 

zostaniemy o to poproszeni 

 

AGRESYWNY INTRUZ/ AKTYWNY STRZELEC 

(rekomendacja zachowania w przypadku wtargnięcia do placówki niebezpiecznego 

napastnika) 

 

Agresywnym intruzem możemy nazwać osobę, która wtargnęła na teren placówki i 

zachowuje się niestosownie - zarówno słownie jak i fizycznie - ujawniając przedmioty 

mogące posłużyć do skrzywdzenia osób znajdujących się w budynku, które czynnie 

wykorzystuje. 

Aktywny strzelec osoba posługująca się bronią lub innym niebezpiecznym narzędziem, 

której jedynym celem jest wyeliminowanie jak największej liczby osób znajdujących się 

na terenie obiektu, budynku lub danego obszaru. Ofiary aktu terroru są żywym celem 

dla napastnika.  

Rekomendacja zachowania w przypadku wtargnięcia do placówki 

niebezpiecznego intruza/aktywnego strzelca: 

1. Powiadomienie odpowiednich służb – Policji: 



 

 telefoniczne alarmowanie – wybranie numeru alarmowego 112 lub 997, 

po zgłoszeniu się dyżurnego operatora spokojnie i wyraźnie należy 

podać: 

 miejsce zdarzenia, 

 rodzaj zdarzenia, 

 informacje o zagrożeniu życia i zdrowia ludzkiego, 

 liczbę napastników, 

 opis wyglądu napastników, 

 ilość i rodzaj broni lub innych niebezpiecznych narzędzi,  

 liczbę ofiar i gdzie je widziano, 

 imię i nazwisko zgłaszającego, 

 numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu, 

 najszybszą/najbezpieczniejszą drogę dojazdu do miejsca zdarzenia. 

 po powiadomieniu nie należy odkładać słuchawki do chwili 

potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Przyjmujący może zażądać: 

potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie, wykonania 

polecenia/instrukcji, dodatkowych informacji, które w miarę 

możliwości należy podać, 

 jeżeli sytuacja nagle się zmieni, należy szybko o tym powiadomić 

operatora numeru 112 lub 997, 

 po przybyciu na miejsce służb, należy przekazać dodatkowe informacje, 

tj.: 

 ile osób opuściło budynek, 

 ile osób zostało w budynku i na jakich poziomach, 

 pokazać plany budynku i drogi ewakuacji, 

 gdzie ostatnio był widziany agresor, 

 czym przyjechał lub skąd przyszedł napastnik. 

Zasady postępowania osób przebywających na terenie placówki oświatowej na 

wypadek:  

1. wtargnięcia napastnika: 

a) ucieczka z zagrożonego rejonu drogą ewakuacji, poza rejon zagrożenia, 

b) ewakuacja tylko w przypadku bezpośredniej bliskości wyjścia, z dala od 

źródła zagrożenia. 

2. w przypadku zarządzenia ewakuacji: 

a) zostawić wszystkie rzeczy w miejscu, gdzie się znajdują, 

b) korzystać z wyznaczonej drogi ewakuacji, 

c) po drogach ewakuacyjnych poruszać się szybko, unikając blokowania 

ruchu, zatrzymywania się, czy też gwałtownego napierania na 

poruszających się z przodu. 

3. podczas ewakuacji: 

a) zachować ciszę, spokój, rozwagę, 

b) udzielić pierwszej pomocy w miejscu bezpiecznym, jedynie wtedy, gdy 

nie ma to wpływu na własne bezpieczeństwo, 

c) ostrzegać o niebezpieczeństwie, 



 

d) w przypadku opadów deszczu, śniegu lub panującego zimna, należy 

przeprowadzić dzieci i młodzież do innego wcześniej ustalonego 

obiektu. 

4. jeżeli bezpieczna ewakuacja nie jest możliwa: 

a) zamknąć drzwi na klucz, lub zabarykadować wejście  

b) zasłonić rolety, jeśli mamy możliwość, 

c) wyłączyć wszystkie światła, 

d) wyłączyć/wyciszyć wszystkie urządzenia elektroniczne, 

e) położyć się na podłodze z dala od drzwi i okien, 

f) nie przemieszczać się w świetle drzwi,  

g) zachować ciszę, 

h) jeżeli jest to możliwe należy udzielić pierwszej pomocy 

poszkodowanym, 

i) nie należy otwierać nikomu drzwi – służby ratownicze zrobią to same. 

5. Jeżeli wszystkie możliwości ucieczki lub ukrycia się zostały wyczerpane 

jedynym słusznym działaniem jest podjęcie WALKI. Należy zdawać sobie 

sprawę, że jeżeli nie podejmiemy  żadnego działania w celu 

wyeliminowania napastnika nasze bezpieczeństwo jest zagrożone 

skutkujące utratą zdrowia lub życia. Jeżeli nie mamy możliwości podjęcia 

walki ze względu np. na stan zdrowia działaniem alternatywnym jest 

BŁAGANIE O LITOŚĆ. 

6. podczas działań służb ratowniczych: 

 zachować spokój, 

 stosować się do wszystkich poleceń służb, 

 nie należy trzymać nic w rękach, 

 nie należy zadawać pytań podczas ewakuacji, 

 należy unikać gwałtownych ruchów, alarmujących gestów itp., 

 należy poddać się kontroli bezpieczeństwa, 

 jeżeli posiadamy istotne informacje o napastnikach lub ofiarach, należy 

przekazać je służbom ratowniczym. 

 

AGRESYWNY UCZEŃ 

(rekomendacje zachowania) 

 

Uczeń, który zachowuje się niestosownie do sytuacji. Jest agresywny zarówno słownie 

jak i fizycznie w stosunku do osób znajdujących się w jego otoczeniu. Może posiadać 

przedmioty, które posłużyć mogą jako broń. Zazwyczaj jego agresja narasta na 

przestrzeni czasu. Istotną sprawą jest zareagowanie w porę i zidentyfikowanie 

potencjalnego zagrożenia 

Zasady postępowania osób przebywających na terenie placówki oświatowej na 

wypadek:  

 wtargnięcia napastnika/ujawnienie się napastnika (agresywnego ucznia): 

 ucieczka z zagrożonego rejonu drogą ewakuacji, poza rejon zagrożenia, 



 

 ewakuacja tylko w przypadku bezpośredniej bliskości wyjścia, z dala od 

źródła zagrożenia. 

 w przypadku zarządzenia ewakuacji: 

 należy zostawić wszystkie rzeczy w miejscu, gdzie się znajdują, 

 należy korzystać z wyznaczonej drogi ewakuacji, 

 po drogach ewakuacyjnych należy poruszać się szybko, unikając 

blokowania ruchu, zatrzymywania się, czy też gwałtownego napierania 

na poruszających się z przodu. 

 podczas ewakuacji: 

a) należy zachować ciszę, spokój, rozwagę, 

b) należy udzielić pierwszej pomocy w miejscu bezpiecznym, jedynie 

wtedy, gdy nie ma to wpływu na własne bezpieczeństwo, 

c) należy ostrzegać o niebezpieczeństwie, 

d) w przypadku opadów deszczu, śniegu lub panującego zimna, należy 

przeprowadzić dzieci i młodzież do innego wcześniej ustalonego 

obiektu. 

 jeżeli bezpieczna ewakuacja nie jest możliwa: 

a) należy zamknąć drzwi na klucz lub zabarykadować wejście, 

b) zasłonić rolety, jeżeli mamy możliwość 

c) należy wyłączyć wszystkie światła, 

d) należy wyłączyć/wyciszyć wszystkie urządzenia elektroniczne, 

e) należy położyć się na podłodze z dala od drzwi i okien, 

f) należy zachować ciszę, 

g) nie przemieszczać się w świetle drzwi, 

h) jeżeli jest to możliwe należy udzielić pierwszej pomocy 

poszkodowanym, 

i) nie należy otwierać nikomu drzwi – służby ratownicze zrobią to same. 

 jeżeli nie ma możliwości ewakuować się lub ukryć albo zabarykadować w 

pomieszczeniu bezpiecznym, a nasze życie lub zdrowie jest bezpośrednio 

zagrożone w bezpośrednim kontakcie z napastnikiem – rekomendacja: 

WALCZ, a jeżeli nie jesteśmy w stanie podjąć walki – rekomendacja: BŁAGAJ 

O LITOŚĆ, 

 podczas działań służb ratowniczych: 

a) należy zachować spokój, 

b) należy stosować się do wszystkich poleceń służb, 

c) nie należy trzymać nic w rękach, 

d) nie należy zadawać pytań podczas ewakuacji, 

e) należy unikać gwałtownych ruchów, alarmujących gestów itp., 

f) należy poddać się kontroli bezpieczeństwa, 

g) jeżeli posiadamy istotne informacje o napastnikach lub ofiarach, należy 

przekazać je służbom ratowniczym. 

 

Rozdział VII 



 

Obowiązki dyrektora i kadry 

pracowniczej placówki oświatowej 

 

Zadania dyrektora placówki na wypadek zagrożenia: 

Zgodnie z Art. 7. 1. Ustawy Karta Nauczyciela z dnia z dnia 26 stycznia 1982 r. z póź. zm. 

dyrektor szkoły jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym 

wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor 

sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole. Jednym z jego zadań jest 

zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do 

realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.  

Bezpieczeństwo szkoły/placówki zostanie zagwarantowane poprzez: 

 regularne prowadzenie oceny faktycznego stanu zabezpieczeń na wypadek 

pojawienia się uzbrojonego napastnika, 

 Regularne sprawdzanie dostępności kluczy ewakuacyjnych w wyznaczonych 

miejscach itp. 

 wyznaczenie kierunku dróg ewakuacyjnych – najlepiej gdyby nie było widać 

zagrożonego budynku, był za stałą przeszkodą lub z dala od okien budynku, 

 gdy sytuacja nie pozwala na przeprowadzenie ewakuacji – wyznaczenie miejsc 

dających możliwość schronienia, zabarykadowania się od wewnątrz oraz 

gwarantujące elementarne środki poprawiające bezpieczeństwo np. apteczka, 

środki łączności. 

 kontrolowanie znajomości zasad postępowania w czasie zagrożenia w 

odniesieniu do każdego pracownika szkoły, 

 wyznaczenie docelowego miejsca ewakuacji znajdującego się w bezpiecznej 

odległości od budynku – najlepiej w miejscu niewidocznym  budynku. 

 Regularne ćwiczenia oraz szkolenia pracowników z zakresu tematyki związanej z 

zagrożeniami  

 wyznaczenie co najmniej dwóch źródeł alarmowania w różnych miejscach 

placówki – uwzględniając sytuacje awaryjne np. brak zasilania lub ustalenie haseł 

informujących o zagrożeniu np.: „AZYL”,  

 zarządzanie wszczęcia procedury ewakuacyjnej w sytuacji otrzymania poleceń od 

służb, 

 ograniczenie możliwości dostępu osobom nieuprawnionym do dokumentów 

szkolnych lub planów sytuacyjnych placówki. Wszystkie te dokumenty powinny 

być udostępnione służbom – Policji, Państwowej Straży Pożarnej itp. 

Obowiązki nauczycieli i pracowników szkoły/placówki: 

Zgodnie z art. 6. ustawy Karta Nauczyciela - Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie 

realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi 

funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z 

zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.  

Bezpieczeństwo szkoły/placówki zostanie zagwarantowane poprzez: 



 

 bezwzględną znajomość obowiązujących rodzajów alarmów, komunikatów 

ostrzegawczych i sygnałów alarmowych na wypadek wystąpienia zagrożenia 

oraz numerów telefonów służb ratowniczych i porządkowych, 

 znajomość numerów telefonów kadry zarządzającej placówką (dyrektor, 

wicedyrektorzy oraz inne osoby funkcyjne), 

 znajomość instrukcji przeciwpożarowej, planów ewakuacji oraz innych 

dokumentów wpływających na bezpieczeństwo placówki, 

 znajomość rozmieszczenia wyłączników energii elektrycznej, systemów 

alarmowych oraz hydrantów, a także umiejętne się nimi posługiwanie, 

 Umiejętne posługiwanie się technicznymi środkami alarmowania i 

powiadamiania wraz z umiejętnym ich wskazaniem na terenie placówki. 

 

Zgodnie z założeniami projektu rekomendacje stanowią jedynie wytyczne bez 

wywierania źródła nacisku na organy zarządzające w placówkach edukacyjnych. 

 

REKOMENDOWANE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZEWNĘTRZNEGO  

(do wdrożenia w placówce) 

Wtargnięcie napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub bronią 

Osoby odpowiedzialne za 
uruchomienie procedury 

Dyrektor placówki lub w przypadku jego nieobecności wicedyrektor  
W przypadku nieobecności w/w…………. 

Gdy słyszysz strzały - 
barykadowanie 

Bezpośredni kontakt z 
napastnikiem 

Interwencja służb ratunkowych 

Jeżeli nie miałeś szansy na 
ucieczkę, ukryj się, zamknij 
drzwi na klucz (zabarykaduj 
się). 

Wykonuj bezwzględnie 
polecenia napastnika 

Nie uciekaj z miejsca zdarzenia, 
nie wykonuj gwałtownych ruchów 
– możesz zostać uznany za 
terrorystę 

Wycisz i uspokój uczniów Na żądanie terrorystów oddaj 
im przedmioty osobiste, np.: 
telefon 

Nie próbuj pomagać służbom 
ratowniczym, dyskutować z nimi 

Zaopiekuj się uczniami ze SPE i 
uczniami, którzy potrzebują 
pomocy 

Poinformuj, że nie możesz 
wykonać jakiegoś polecenia. 

Połóż się na podłodze, trzymaj 
ręce z otwartymi dłońmi najlepiej 
na wysokości głowy 

Każ bezwzględnie wyciszyć, 
wyłączyć telefony 

Nie patrz terrorystom w oczy, 
unikaj kontaktu wzrokowego 

Słuchaj poleceń i instrukcji grupy 
antyterrorystycznej, poddawaj się 
jej działaniom 

Poinformuj policję wysyłając 
informację tekstową - SMS o 
zaistniałej sytuacji 

Nigdy nie odwracaj się 
plecami do napastnika 

Nie trzyj oczu w przypadku użycia 
gazów łzawiących 

Zasłoń okno, zgaś światło Nie zwracaj na siebie uwagi Pytaj o pozwolenie zaopiekowania 
się swoimi uczniami 

Nie przemieszczaj się Nie lekceważ napastnika i nie 
bądź agresywny 

Odpowiadaj na pytania 
funkcjonariuszy 

Bądź poniżej linii okien, zejdź ze 
światła drzwi 

Nie oszukuj terrorysty Bądź przygotowany na 
traktowanie ciebie jako 
potencjalnego terrorysty dopóki 
twoja tożsamość nie zostanie 
potwierdzona 

Zejdź z linii strzału, połóż się na 
podłodze 

Uspokój uczniów, zawsze 
zwracaj się do nich po imieniu 

Po wydaniu polecenia wyjścia – 
opuść pomieszczenie jak 
najszybciej, oddal się we 
wskazanym kierunku 



 

Jeżeli padną strzały, nie krzycz Poinformuj napastnika o 
uczniach ze schorzeniami 

Nie zatrzymuj się dla zabrania 
rzeczy osobistych, zawsze istnieje 
ryzyko wybuchu  lub pożaru.    Nie otwieraj nikomu drzwi Pytaj zawsze o pozwolenie, np. 

gdy chcesz się zwrócić do 
uczniów 

W przypadku wtargnięcia 
napastnika do pomieszczenia 
podejmij walkę, która może być 
ostatnią szansą na uratowanie 
życia. 

Zawsze korzystaj z dobrej woli 
terrorysty 

Sposób prowadzenia 
ewakuacji 

Ewakuację można przeprowadzić tylko na wyraźną komendę sił 
interweniujących i zgodnie z ich wskazówkami 

Sposób odczytywania 
sygnałów dźwiękowych 

Sygnał dźwiękowy (…) Barykadowanie się w 
pomieszczeniach 
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Sposób powiadamiania służ Wybierz jeden z w/w 

numerów. Po zgłoszeniu się 
dyżurnego operatora danej 
służby podaj następujące 
informacje: 

nazwę i adres szkoły 
rodzaj stwierdzonego zagrożenia 
imię i nazwisko oraz pełnioną 
funkcję 
telefon kontaktowy 
zrealizowane przedsięwzięcia 
potwierdź przyjęcie zgłoszenia i 
zapisz dane przyjmującego 
zgłoszenie 

Sposób postępowania z 
uczniami ze SPE 

Nauczyciele odpowiedzialni za opiekę na osobami 
niepełnosprawnymi dbają o zachowanie się przez dzieci zgodnie z 
potrzebami danej sytuacji. W przypadku konieczności ewakuacji 
zapewniają pomoc zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.  
 

Zarządzanie na wypadek 
sytuacji kryzysowej 

Czynnościami realizowanymi w trakcie procedury kieruje dyrektor 
placówki, wicedyrektor lub osoba przez niego wyznaczona.  
 

Obowiązki pracowników Zapoznać się z czynnościami realizowanymi w trakcie uruchamiania 
procedury 
Brać udział w treningach i szkoleniach z zakresu stosowania 
procedury 
Znać sygnał uruchamiający procedurę 

Mieć zapisane numery telefonów osób odpowiedzialnych za 
uruchomienie procedury i koordynację ewakuacji osób 
niepełnosprawnych 
Znać swoje zadania na wypadek uruchomienia procedury 

Znać miejsce ewakuacji. 

Szkolić uczniów w zakresie postępowania na wypadek 
uruchomienia procedury 
Stosować się do poleceń osoby zarządzającej sytuacja kryzysową. 

 

Podłożenie ładunku wybuchowego 

Osoby odpowiedzialne za uruchomienie 
procedury 

Dyrektor placówki lub w przypadku jego 
nieobecności wicedyrektor  

W przypadku nieobecności w/w…………. 

Otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku 
wybuchowego 

Stwierdzenie podejrzanego pakunku 

Prowadząc rozmowę z osobą informującą o Odizoluj miejsce znajdowania się podejrzanego 



 

podłożeniu ładunku wybuchowego, zapamiętaj 
jak największą ilość szczegółów 

pakunku 

Zapisz natychmiast wszystkie uzyskane lub 
zapamiętane informacje 

Nie dotykaj, nie otwieraj i nie przesuwaj 
podejrzanego pakunku 

Poinformuj niezwłocznie o otrzymaniu 
zgłoszenia osobę odpowiedzialną za 
uruchomienie procedury 

Okryj pakunek w przypadku stwierdzenia 
wydobywania się z niego innej substancji (tylko 
jeżeli czas na to pozwala) 

Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku 
wybuchowego rozpocznij ewakuację zgodnie z 
planem ewakuacji 

Poinformuj o stwierdzeniu pakunku osobę 
odpowiedzialną za uruchomienie procedury 

Nie używaj telefonu komórkowego Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku 
wybuchowego rozpocznij ewakuację zgodnie z 
planem ewakuacji 

Sprawdź, jeżeli możesz, czy w klasie pozostały 
przedmioty, które nie należą do jej wyposażenia 

Nie używaj telefonu komórkowego 

Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby 
kierującej sytuacją kryzysową lub 
funkcjonariuszy służb 

Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej 
sytuacją kryzysową lub funkcjonariuszy służb 

W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i 
poinformuj osobę odpowiedzialną za kierowanie 
działaniami kryzysowymi 

W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i 
poinformuj osobę odpowiedzialną za kierowanie 
działaniami kryzysowymi 

Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i 
drodze dojazdu 

Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i 
drodze dojazdu 

Sposób prowadzenia 
ewakuacji 

Ewakuację można przeprowadzić tylko na wyraźną komendę administratora 
budynku (wyznaczonej osoby odpowiedzialnej za uruchomienie procedury) 
lub sił interweniujących i zgodnie z ich wskazówkami 
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Sposób 
powiadamiania 
służb 

Wybierz jeden z ww. 
numerów.  

Po zgłoszeniu się 
dyżurnego operatora 
danej służby podaj 
następujące informacje: 

nazwę i adres szkoły 

rodzaj stwierdzonego zagrożenia 

imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję 

telefon kontaktowy 

zrealizowane przedsięwzięcia 

potwierdź przyjęcie zgłoszenia i zapisz dane 
przyjmującego zgłoszenie 

Sposób 
postępowania z 
uczniami ze SPE 

Nauczyciele odpowiedzialni za opiekę na osobami niepełnosprawnymi dbają 
o zachowanie się przez dzieci zgodnie z potrzebami danej sytuacji. W 
przypadku konieczności ewakuacji zapewniają pomoc zgodnie z 
wcześniejszymi ustaleniami.  

Zarządzanie na 
wypadek sytuacji 
kryzysowej 

Czynnościami realizowanymi w trakcie procedury kieruje dyrektor placówki, 
wicedyrektor lub osoba przez niego wyznaczona.  



 

Obowiązki 
pracowników 

Zapoznać się z czynnościami realizowanymi w trakcie uruchamiania 
procedury 

Brać udział w treningach i szkoleniach z zakresu stosowania procedury 

Znać sygnał uruchamiający procedurę 

Mieć zapisane numery telefonów osób odpowiedzialnych za uruchomienie 
procedury i koordynację ewakuacji osób niepełnosprawnych 

Znać swoje zadania na wypadek uruchomienia procedury 

Znać miejsce ewakuacji. 

Szkolić uczniów w zakresie postępowania na wypadek uruchomienia 
procedury 

Stosować się do poleceń osoby zarządzającej sytuacja kryzysową. 

 

Wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego 

Osoby odpowiedzialne za 

uruchomienie procedury 
Dyrektor lub wicedyrektor szkoły  

W przypadku nieobecności w/w…………… 

Szkoła otrzymuje informację o 

możliwym skażeniu substancją 

chemiczną/biologiczną (np. 

telefon o zamiarze ataku) gdy nie 

nastąpiło skażenie placówki 

zaalarmować wszystkich przebywających na terenie szkoły, 

osoby przebywające na zewnątrz ewakuować do budynku szkoły 

przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku 

wiatru 

natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie 

służby 

w budynku - szkole, zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory 

wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację 

w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze  

przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, 

na wypadek przeniknięcia środka biologicznego lub 

chemicznych do wnętrza pomieszczeń 

powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz 

prac wymagających dużego wysiłku 

do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji, nie 

wolno opuszczać uszczelnionych pomieszczeń, przebywać w 

pobliżu okien i innych otworów wentylacyjnych 

oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować 

zgodnie z otrzymanymi od nich wytycznymi. 

Szkoła została skażona 

substancją 

nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie 

sprzątać proszku, nie ścierać cieczy 



 

chemiczną/biologiczną, 

 a zagrożenie zostało wykryte 

natychmiast lub szybko po jego 

pojawieniu się 

aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryć ją np. 

kocem 

pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie 

dopuścić do przeciągów 

opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono 

obecność podejrzanej substancji i nie wpuszczać do niego innych 

osób 

powiadomić administratora 

zaalarmować wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły i 

ewakuować je w rejon ewakuacji, przemieszczając się pod wiatr 

oraz poprzecznie do kierunku wiatru 

natychmiast po ogłoszeniu ewakuacji powiadomić odpowiednie 

służby 

jeśli miał miejsce kontakt z substancją, należy: umyć dokładnie 

ręce wodą i mydłem, zdjąć ubranie, które miało kontakt z 

podejrzaną substancją i włożyć do plastikowego worka 

po kontakcie z substancją nie wolno: jeść, pić, palić do czasu 

uzyskania zgody odpowiednich służb 

w obiekcie – budynku, do którego nastąpiła ewakuacja zamknąć 

i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć 

klimatyzację 

sporządzić listę osób, które miały kontakt z podejrzaną 

substancją albo znalazły się w odległości ok. 5 m od niej. Listę 

przekazać policji. 

w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i 

odtrutki 

przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, 

na wypadek przeniknięcia środków biologicznego lub 

chemicznych do wnętrza pomieszczeń 

powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz 

prac wymagających dużego wysiłku 

oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować 

zgodnie z otrzymanymi od nich wytycznymi. 

Szkoła została skażona 

substancją 

chemiczną/biologiczną  

a zagrożenie zostało wykryte 

nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie 

sprzątać proszku, nie ścierać cieczy 

powiadomić kierownictwo szkoły 



 

późno, np. gdy pojawiły się 

objawy reakcji na substancję 

lub/i ogniska zachorowań: 

aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryć ją np. 

kocem 

pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie 

dopuścić do przeciągów 

opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono 

obecność podejrzanej substancji i nie wpuszczać do niego innych 

osób 

ogłosić alarm i wszystkich uczniów, nauczycieli oraz 

pracowników znajdujących się bezpośrednio poza budynkiem, a 

przebywających na terenie szkoły ewakuować do wnętrza 

szkoły 

natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie 

służby 

w szkole zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, 

wyłączyć klimatyzację, a budynek szkoły wraz ze wszystkimi 

obecnymi wewnątrz osobami odizolować od bezpośredniego 

otoczenia przygotowując się do ewentualnej kwarantanny 

oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować 

zgodnie z otrzymanymi od nich wytycznymi 

Sposób prowadzenia ewakuacji Ewakuację można przeprowadzić tylko na wyraźną komendę sił 

interweniujących i zgodnie z ich wskazówkami 

Sposób reakcji na sygnał 

dźwiękowy 
Sygnał dźwiękowy ewakuacja 

Sygnał dźwiękowy  wejść i pozostać w budynku 
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Straż pożarna 998 

Pogotowie Ratunkowe 999  
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Sposób powiadamiania służ Wybierz jeden z ww. 

numerów.  

Po zgłoszeniu się 

dyżurnego operatora danej 

służby podaj następujące 

informacje: 

nazwę i adres szkoły 

rodzaj stwierdzonego zagrożenia 

imię i nazwisko oraz pełnioną 

funkcję 

telefon kontaktowy 

zrealizowane przedsięwzięcia 

potwierdź przyjęcie zgłoszenia  

i zapisz dane przyjmującego 

zgłoszenie 



 

Sposób postępowania z uczniami 

ze SPE 
Nauczyciele odpowiedzialni za opiekę na osobami 

niepełnosprawnymi dbają o zachowanie się przez dzieci zgodnie 

z potrzebami danej sytuacji. W przypadku konieczności 

ewakuacji zapewniają pomoc zgodnie z wcześniejszymi 

ustaleniami.  

Zarządzanie na wypadek sytuacji 

kryzysowej 
Czynnościami realizowanymi w trakcie procedury kieruje 

dyrektor placówki, wicedyrektor lub osoba przez niego 

wyznaczona.  

Obowiązki pracowników Zapoznać się z czynnościami realizowanymi w trakcie 

uruchamiania procedury 

Brać udział w treningach i szkoleniach z zakresu stosowania 

procedury 

Znać sygnał uruchamiający procedurę 

Mieć zapisane numery telefonów osób odpowiedzialnych za 

uruchomienie procedury i koordynację ewakuacji osób 

niepełnosprawnych 

Znać swoje zadania na wypadek uruchomienia procedury 

Znać miejsce ewakuacji 

Szkolić uczniów w zakresie postępowania na wypadek 

uruchomienia procedury 

Stosować się do poleceń osoby zarządzającej sytuacją 

kryzysową. 

 


