
Procedura postępowania w przypadku wtargnięcia napastnika na teren szkoły lub ataku 

terrorystycznego 

 

I. Wtargnięcie napastnika do obiektu 

    

1. Każdy pracownik placówki z chwilą, gdy zauważy zagrożenie, będzie miał 

podejrzenie lub otrzyma informację, że takie zagrożenie za chwilę wystąpi, ma 

obowiązek niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły bądź 

sekretariat. 

2. Nie należy lekceważyć żadnej informacji o zagrożeniu. Natychmiast powiadom służby 

na numer telefonu 112 lub 997. 

3. Wyłącz zawór gazu. 

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

dzwonków. 

 

 

Procedury reagowania w sytuacji zagrożenia ze strony aktywnego strzelca lub 

nożownika 

 

II. Priorytet działania: izolacja w miejscu zamknięcia  

 

1. Nie wychodź z pomieszczenia lub jeśli jesteś poza pomieszczeniem, wejdź do środka.  

2. Zamknij drzwi na klucz.  

3. Zastaw drzwi ciężkimi sprzętami. 

4. Sprawdź stan osobowy.  

5. Wyłącz wszystkie światła. 

6. Wycisz wszystkie urządzenia elektroniczne (także wibracje w telefonach). Jeśli możesz 

powiadom służby, informuj na bieżąco o sytuacji, nie wyłączaj telefonu. 

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

8. Wyczekuj na koniec zagrożenia.  

9. Nie otwieraj drzwi do czasu odwołania alarmu. 

 

 

Procedury reagowania w sytuacji bycia zakładnikiem 

 

 

III. Priorytet działania: wyczekiwanie  

 

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

bezpiecznym, a twoje życie lub zdrowie są zagrożone w bezpośrednim kontakcie  

z napastnikiem to: 

 

1. Poddaj się woli napastników- wykonuj ściśle ich polecenia, nie stawiaj oporu, jeśli nie 

masz innego wyjścia – walcz. 

2. Pytaj zawsze o pozwolenie przemieszczenia się lub wykonania innej czynności. 

3. Personifikuj się, operuj imionami w kontakcie z napastnikami. 

4. Nie prowokuj swoim zachowanie do agresji. 

5. Nie wdawaj się w niepotrzebne dyskusje z napastnikami. 

6. Nie próbuj ukrywać rzeczy osobistych, wartościowych. 

7. Unikaj paniki, zachowaj spokój i cierpliwość.  



8. Jeśli to możliwe, staraj się obserwować dyskretnie napastników i zapamiętaj jak 

najwięcej szczegółów (może to pomóc organom ścigania na dalszych etapach działań). 

 

 

Procedura reagowania w sytuacji odbijania zakładników 

 

IV. Priorytet działania: wyczekiwanie 

 

 

1. W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, stosuj się do wszystkich 

poleceń grupy prowadzącej akcję antyterrorystyczną. 

2. Nie uciekaj, połóż się na brzuchu z rękami na głowie. 

3. Nie trzymaj nic w rękach. 

4. Nie trzyj oczu, zasłoń uszy. 

5. Nie zadawaj pytań, nie próbuj pomagać. 

6. Poddaj się kontroli bezpieczeństwa. 

7. Na polecenie operatorów natychmiast opuść obiekt. 

8. Poddaj się procedurze weryfikacji. 

9. Po opuszczenie strefy zagrożenia sprawdź stan osobowy, w przypadku braku 

którejkolwiek osoby poinformuj ratowników. 

10. Nie pozwól dzieciom na samodzielny powrót do domu, prowadź ewidencję odbioru 

dzieci. 


