
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WTARGNIĘCIA NAPASTNIKÓW DO BUDYNKU 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14  

IM. GEN. BRONI S. MACZKA W LUBINIE 
 
 

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW ALARMOWYCH 
 

1. Nad funkcjonowaniem systemu alarmowania na terenie szkoły nadzór sprawuje dyrektor 

placówki. 

2. Sygnały alarmowe przekazuje się za pomocą mechanicznych i elektronicznych sygnalizatorów 

dźwięków. Sygnalizatory dźwięków rozmieszczone są w punktach, z których uzyskuje się 

maksymalny zasięg słyszalności na terenie placówki oświatowej.  

3. Sygnał alarmowy w sytuacji wtargnięcia napastnika na teren szkoły wyraźnie odróżnia się od 

sygnału alarmowego wywoływanego zagrożeniem pożarowym. 

4. Sygnał alarmowy w sytuacji wtargnięcia napastnika na teren szkoły to jeden długi 

nieprzerywany sygnał. 

5. Ponadto dodatkowo lub zamiennie (w zależności od stopnia zagrożenia) podawany jest 

komunikat ostrzegawczy poprzez dziennik elektroniczny. 

6. Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze wykorzystuje się wyłącznie w sytuacji 

rzeczywistego zagrożenia. 

7. Decyzję o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego,  

w przypadku ujawnienia zagrożenia wynikającego z wtargnięcia uzbrojonego napastnika 

na teren placówki, podejmuje każdy z przeszkolonych i przygotowanych do tego pracowników 

placówki, wówczas, gdy takie zagrożenie zauważy, będzie miał podejrzenie, że takie 

zagrożenie może za chwilę wystąpić lub otrzymał informację o zagrożeniu. 

 

POSTĘPOWANIE W RAZIE ATAKU LUB WTARGNIĘCIA NAPASTNIKÓW NA TEREN SZKOŁY 

 

1. 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: 

▪ zostaw wszystkie swoje rzeczy w miejscu, gdzie się znajdują, 

▪ korzystaj z wyznaczonej drogi ewakuacji, 

▪ po drogach ewakuacyjnych poruszaj się szybko, unikaj blokowania ruchu, 

▪ zachowaj ciszę, spokój, rozwagę, 

▪ udzielaj pierwszej pomocy w miejscu bezpiecznym, jedynie wtedy, gdy nie ma to 

wpływu na własne bezpieczeństwo, 

▪ ostrzegaj o niebezpieczeństwie, 



▪ gdy nie ryzykujesz wykrycia przez napastników uruchom system alarmowy, 

▪ w przypadku opadów deszczu, śniegu lub panującego zimna, przeprowadź dzieci 

do innego, wcześniej ustalonego, obiektu, 

▪ powiadom służby ratownicze*. 

2. Jeśli bezpieczna ewakuacja nie jest możliwa: 

▪ zamknij drzwi na klucz, 

▪ zastaw drzwi ciężkim meblem, ławkami, 

▪ wyłącz wszystkie światła, 

▪ wyłącz/ wycisz wszystkie urządzenia elektroniczne, 

▪ jeśli to możliwe schowaj się wraz z dziećmi do osobnego pomieszczenia (kantorka), 

zamknij drzwi na klucz, zastaw drzwi ciężkim meblem, wyłącz światło i wszystkie 

urządzenia elektroniczne, następnie wycisz telefon komórkowy, 

▪ połóż się na podłodze wraz z dziećmi z dala od drzwi i okien, 

▪ zachowaj ciszę, 

▪ staraj się uspokoić dzieci, zapanuj w miarę możliwości nad własnymi emocjami, 

▪ gdy nie ryzykujesz wykrycia przez napastników, powiadom służby ratownicze*, 

zadzwoń pod jeden z podanych numerów alarmowych: policja 997 lub 112. Nie 

rozłączaj się i jeśli to możliwe staraj się na bieżąco relacjonować sytuację, 

▪ nie otwieraj nikomu drzwi – służby ratownicze zrobią to same, 

▪ w chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia wykonuj polecenia grupy 

antyterrorystycznej, 

UWAGA! Bądź przygotowany na surowe traktowanie przez policję. Dopóki nie zostaniesz 

zidentyfikowany, jesteś dla nich potencjalnych napastnikiem. 

 

3. Jeśli nie miałeś możliwości ewakuować się lub ukryć albo zabarykadować w pomieszczeniu 

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

z napastnikiem – WALCZ, a jeśli nie jesteś w stanie podjąć walki – BŁAGAJ O LITOŚĆ. 

 

4. Postępowanie w razie przetrzymywania zakładników na terenie placówki oświatowej: 

▪ poddaj się woli napastników i wykonuj ściśle ich polecenia, 

▪ jeśli wykonanie żądanych przez napastnika czynności jest niemożliwe, poinformuj go o tym, 

▪ pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do dzieci z jakimś poleceniem, 

▪ jeśli napastnik wyda polecenia, dopilnuj, aby dzieci wykonywały je spokojnie bez 

gwałtownych ruchów, 

▪ nie okazuj widocznego strachu, 

▪ nie dyskutuj z napastnikami, 



▪ nie komentuj ich zachowania i wypowiedzi,  

▪ nie zgłaszaj się do niczego na ochotnika, 

▪ nie zwracaj na siebie uwagi, 

▪ jedz i pij jeśli pozwolą, 

▪ wobec napastników nie prowokuj agresji i nie zachowuj się jak bohater, 

▪ staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi, zwracaj się do 

dzieci po imieniu, ponieważ zwiększa to szansę ich przetrwania, 

▪ dopilnuj, żeby dzieci nie odwracały się tyłem do napastników w razie polecenia 

przemieszczania się,  

▪ nigdy nie utrudniaj napastnikom ucieczki, 

▪ nie wykonuj gwałtownych ruchów, samowolnie nie odbieraj dzwoniących telefonów, 

▪ w razie szturmu antyterrorystów rób, co każą, nie pomagaj bez polecenia, 

▪ po akcji podporządkuj się procedurom służb specjalnym, udziel wszelkich możliwych 

informacji podczas składania zeznań. 

5. Postępowanie w razie ostrzału placówki oświatowej: 

▪ natychmiast przyjmij pozycję bezpieczną (leżąc twarzą do ziemi, a ręce ochraniają głowę) 

i krzycz do dzieci, by zrobiły to samo, 

▪ nakaż dzieciom pozostanie na podłodze i jeśli to możliwe schroń się za solidną osłoną, 

▪ jeśli to możliwe uruchom alarm,  

▪ jeśli to możliwe, natychmiast zaalarmuj policję*, nie rozłączaj się i relacjonuj sytuację, 

▪ po zakończeniu ostrzału odczekaj, nie wstawaj i nie pozwalaj wstać dzieciom, sprawdź 

siebie, zapytaj czy ktoś jest ranny, 

▪ udziel pierwszej pomocy, jeśli ktoś jej potrzebuje, 

▪ zajmij się dziećmi i staraj się je uspokoić, 

▪ sprawdź czy ostrzał nie spowodował pożaru, jeśli tak użyj podręcznych środków 

gaśniczych, w razie potrzeby i możliwości wezwij straż pożarną, 

▪ najlepiej nakaż wszystkim, żeby pozostali na podłodze do czasu przybycia policji, 

▪ w razie konieczności szybkiej ewakuacji pamiętaj o dzieciach i nie zabieraj bagaży, ani 

innych rzeczy. 

6. Postępowanie na wypadek wtargnięcia uzbrojonego napastnika przez halę sportową Szkoły 

Podstawowej nr 14 w Lubinie: 

 

 W przypadku ewakuacji: 

▪ zostaw wszystkie swoje rzeczy w miejscu, gdzie się znajdują, 

▪ korzystaj z wyznaczonej drogi ewakuacji, 

▪ po drogach ewakuacyjnych poruszaj się szybko, unikaj blokowania ruchu, 



▪ zachowaj ciszę, spokój, rozwagę, 

▪ udzielaj pierwszej pomocy w miejscu bezpiecznym, jedynie wtedy, gdy nie ma to 

wpływu na własne bezpieczeństwo, 

▪ ostrzegaj o niebezpieczeństwie, 

▪ gdy nie ryzykujesz wykrycia przez napastników uruchom system alarmowy, 

▪ w przypadku opadów deszczu, śniegu lub panującego zimna, przeprowadź dzieci do 

innego, wcześniej ustalonego, obiektu, 

▪ powiadom służby ratownicze*. 

 Jeśli bezpieczna ewakuacja nie jest możliwa: 

▪ udaj się z dziećmi do kantorka, magazynu ze sprzętem sportowym, 

▪ zastaw drzwi ciężkim meblem, ławkami, 

▪ wyłącz wszystkie światła, 

▪ wyłącz/ wycisz wszystkie urządzenia elektroniczne, następnie wycisz telefon 

komórkowy, 

▪ połóż się na podłodze wraz z dziećmi z dala od drzwi i okien, 

▪ zachowaj ciszę, 

▪ staraj się uspokoić dzieci, zapanuj w miarę możliwości nad własnymi emocjami, 

▪ gdy nie ryzykujesz wykrycia przez napastników, powiadom służby ratownicze*, 

zadzwoń pod jeden z podanych numerów alarmowych: policja 997 lub 112. Nie 

rozłączaj się i jeśli to możliwe staraj się na bieżąco relacjonować sytuację, 

▪ nie otwieraj nikomu drzwi –  służby ratownicze zrobią to same, 

▪ w chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia wykonuj polecenia grupy 

antyterrorystycznej, 

 

UWAGA! Bądź przygotowany na surowe traktowanie przez policję. Dopóki nie zostaniesz 

zidentyfikowany, jesteś dla nich potencjalnych napastnikiem. 

 

7. Po zakończeniu akcji: 

▪ udziel pierwszej pomocy  najbardziej potrzebującym, 

▪ sprawdź obecność dzieci w celu upewnienia się czy wszyscy opuścili budynek;  

o   braku któregokolwiek dziecka poinformuj policję, 

▪ nie pozwól żadnemu z dzieci samodzielnie wracać do domu, 

▪ prowadź ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców lub osoby upoważnione, 

▪ w miarę możliwości powiadom służby ratownicze ile osób opuściło budynek,  

a ile osób zostało, 

▪ zapewnij osobom uczestniczącym w zdarzeniu pomoc psychologiczną.  



*POWIADOMIENIE SŁUŻB RATOWNICZYCH O WTARGNIĘCIU UZBROJONEGO NAPASTNIKA 

 

Alarmowanie telefoniczne – wybranie numeru 112 lub 997, po zgłoszeniu się dyżurnego 

operatora spokojnie i wyraźnie należy podać: 

▪ miejsce i rodzaj zdarzenia, 

▪ informacje o zagrożeniu życia i zdrowia ludzkiego, 

▪ liczbę napastników, 

▪ opis wyglądu napastników, 

▪ ilość i rodzaj broni, 

▪ w miarę możliwości liczbę ofiar i gdzie je widziano, 

▪ imię i nazwisko zgłaszającego, 

▪ numer telefonu, z którego nadawana jest informacja, 

▪ najszybszą drogę dojazdu do miejsca zdarzenia. 

 

 
 
 


