
 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA 

NA WYPADEK WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA 

NA TEREN ZESPOŁU SZKÓŁ W GRABOWIE NAD PILICĄ 

 

I      Ogólne zasady 

1. Nad  funkcjonowaniem systemu alarmowania nadzór sprawuje dyrektor szkoły.  

2. Sygnał alarmowy jest przekazywany za pomocą dzwonka szkolnego. 

3. Sygnał alarmowy to 10 krótkich sygnałów. Miejsca alarmowania – sekretariat, pomieszczenie 

pracowników niepedagogicznych. W przypadku braku zasilania powtarzany okrzyk „Napastnik”. 

4. Decyzję o ogłoszeniu sygnału alarmowego w przypadku ujawnienia zagrożenia wynikającego 

z wtargnięcia uzbrojonego napastnika na teren szkoły podejmuje każdy z przeszkolonych 

i przygotowanych do tego pracowników, wówczas gdy:  

a) takie zagrożenie zauważy, 

b) będzie miał podejrzenie, że takie zagrożenie może za chwilę wystąpić, 

c) lub  taką informację o zagrożeniu otrzymał. 

II    Zadania dyrektora szkoły na wypadek wtargnięcia napastnika: 

1. Wyznaczenie co najmniej 2 źródeł alarmowania. 

2. Wyznaczenie miejsca zbiórki w bezpiecznej odległości od źródła zagrożenia, 

w miejscu niewidocznym z okien szkoły. 

3. Wyznaczenie kierunku/ drogi ewakuacji – w szczególności od strony budynku, która nie posiada 

okien, znajduje się za przeszkodą stałą, zza której nie widać zagrożonego budynku. 

4. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia ewakuacji, wyznaczenie miejsca do schronienia się, 

zabarykadowania. 

5. Sprawdzanie, czy zasady postępowania w sytuacji zagrożenia są znane wszystkim pracownikom. 

6. Organizowanie przeszkolenia pracowników na wypadek ataku napastnika, ćwiczeń bądź instruktaży 

dla uczniów. 

7. Ograniczenie osobom nieuprawnionym dostępu do dokumentów i planów sytuacyjnych szkoły. 

III    Obowiązki pracowników związane z wprowadzeniem procedur: 

1. Zapoznanie z rodzajami alarmów, komunikatów ostrzegawczych, sygnałów alarmowych, 

numerami telefonów służb ratowniczych i porządkowych. 

2. Ćwiczenie umiejętności posługiwania się technicznymi środkami alarmowania i powiadamiania 

oraz znajomość miejsca ich rozmieszczenia w szkole. 

3. Dysponowanie numerem telefonu do dyrektora, zastępcy dyrektora. 

4. Okresowe zapoznawanie się z instrukcją przeciwpożarową, planami ewakuacji, rozmieszczeniem 

wyłączników energii elektrycznej,  hydrantów, posiadanie umiejętności posługiwania się nimi 

w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej. 

IV     Powiadamianie służb ratowniczych o wtargnięciu uzbrojonego napastnika: 

1. Telefoniczne alarmowanie – wybranie numeru alarmowego – 112 lub 997. 

2. Po zgłoszeniu się dyżurnego operatora spokojnie i wyraźnie należy podać: 

a) miejsce zdarzenia, 

b) rodzaj zdarzenia, 

c) informacje o zagrożeniu życia i zdrowia ludzkiego, 

d) liczbę napastników, 

e) opis wyglądu napastników, 

f) ilość i rodzaj broni (palna długa, krótka, nóż lub inne narzędzie ostre, urządzenia 

wybuchowe), 

g) imię i nazwisko zgłaszającego, 



h) numer telefonu, z którego podawana jest informacja o zdarzeniu. 

3. Po powiadomieniu nie należy przerywać połączenia, przyjmujący może prosić o dodatkowe 

informacje. 

4. Jeżeli sytuacja nagle się zmieni, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru 112 lub 997. 

5. Po przybyciu na miejsce służb należy podać dodatkowe informacje: 

a) ile osób opuściło budynek, 

b) ile osób zostało w budynku, na jakich poziomach, 

c) pokazać plany budynku i drogi ewakuacji, 

d) gdzie ostatnio był widziany agresor, 

e) czym przyjechał lub skąd przyszedł napastnik. 

V        Zasady postępowania osób przebywających na terenie szkoły na wypadek wtargnięcia napastnika: 

1. Ucieczka z zagrożonego rejonu drogą ewakuacji, poza rejon zagrożenia. 

2. Ewakuacja tylko w przypadku bezpośredniej bliskości wyjścia, z dala od źródła zagrożenia. 

3. W przypadku zarządzenia ewakuacji: 

a) zostaw wszystkie swoje rzeczy w miejscu, gdzie się znajdują, 

b) korzystaj z wyznaczonej drogi ewakuacji, 

c) po drogach ewakuacyjnych poruszaj się szybko, unikaj blokowania ruchu, zatrzymywania 

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

4. Podczas ewakuacji: 

a) zachowaj ciszę, spokój i rozwagę, 

b) udzielaj pierwszej pomocy w miejscu bezpiecznym, jedynie wtedy, gdy nie ma to wpływu 

na własne bezpieczeństwo, 

c) ostrzegaj o niebezpieczeństwie, 

d) w przypadku opadów deszczu, śniegu lub panującego zimna przeprowadź dzieci i młodzież 

do innego obiektu. 

5. Jeżeli bezpieczna ewakuacja nie jest możliwa: 

a) zamknij drzwi, 

b) zastaw drzwi ciężkim meblem, ławkami, 

c) wyłącz wszystkie światła, 

d) wyłącz/ wycisz wszystkie urządzenia elektroniczne, 

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

f) zachowaj ciszę, 

g) jeżeli jest to możliwe, udzielaj pierwszej pomocy poszkodowanym, 

h) jeżeli nie miałeś możliwości ewakuować się lub ukryć, albo zabarykadować się 

w pomieszczeniu bezpiecznym, a twoje życie lub zdrowie jest bezpośrednio zagrożone 

w bezpośrednim kontakcie z napastnikiem – walcz, a jeżeli nie jesteś w stanie podjąć walki, 

błagaj o litość. 

6. Podczas działań służb ratowniczych: 

a) zachowaj spokój, 

b) jeżeli nie jesteś pewien, że to służby ratownicze, nie otwieraj drzwi, służby zrobią to same, 

c) stosuj się do wszystkich poleceń służb, 

d) nie trzymaj nic w rękach, 

e) nie zadawaj pytań podczas ewakuacji,  

f) unikaj gwałtownych ruchów, alarmujących gestów itp., 

g) poddaj się kontroli bezpieczeństwa, 

h) jeżeli posiadasz istotne informacje o napastnikach lub ofiarach, przekaż je służbom 

ratowniczym. 

VI        Ważne numery alarmowe: 

112- Centrum Powiadamiania Ratunkowego 



999 – Pogotowie Ratunkowe 

998 – Straż Pożarna 

997 – Policja 

992 – Pogotowie Gazowe 

(22) 196 56 – Służba Dyżurna Centrum Zarządzania Kryzysowego  

 

Procedury wchodzą w życie Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą  

 


