
PROCEDURY NA WYPADEK WTARGNIĘCIA  

 NA TEREN SZKOŁY  UZBROJONEGO NAPASTNIKA 

 
  

PROCEDURA DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

 

1. Jeśli widziałeś napastnika na terenie szkoły ostrzeż innych specjalnym sygnałem 

alarmowym ( o ile jest to możliwe). 

 

2. Schroń się w bezpiecznym miejscu i zawiadom policję.  

Podaj  rodzaj i miejsce zdarzenia, informację o zagrożeniu życia i zdrowia. Podaj liczbę 

napastników, opisz ich wygląd oraz ilość i rodzaj broni.  Jeśli widziałeś poszkodowane osoby, 

powiadom o tym. Podaj swoje nazwisko i imię oraz numer telefonu, z którego zgłaszasz 

zdarzenie. 

 

 

PROCEDURA DLA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH 

 

1. Uciekaj, jeśli jesteś blisko wyjścia 

 uspokój i ucisz dzieci 

 ustaw je w parach 

2. Jeśli udało ci się wydostać z budynku, przechodź pod oknami, jak najbliżej ścian. 

3. Schowaj się  w strefie bezpiecznej (najlepiej za innym budynkiem). 

4. Powiadom policję..(j.w.) 

 

 

Jeśli nie jesteś pewien, gdzie jest sprawca zostań w klasie. 

 

1. Zamknij drzwi na klucz i  pozostaw go w zamku. 

2. Uspokój i ucisz dzieci. 

3.  Zabarykaduj wejście. 

4. Zejdź ze światła drzwi. Przejdź na tył sali, usiądź lub połóż się na podłodze. Jeśli jest 

dodatkowe pomieszczenie, wejdź do niego i zamknij je na klucz. 

5. Poinformuj dzieci, aby wyciszyły telefony i zachowały ciszę, zgaś światło. 

6. Powiadom policję.(j.w.) 

7. Czekaj na służby ratownicze. 

8. Nie otwieraj drzwi, jeżeli nie masz pewności, że nadeszła pomoc. 

9. Po przybyciu służb ratowniczych, bezwzględnie stosuj się do poleceń. 

10. Podczas ewakuacji, wszyscy zakładają ręce na głowę lub formują pociąg.  

11. Jeśli osoba ranna nie opóźnia ewakuacji, opuszcza teren razem z grupą, w przeciwnym 

wypadku pozostaje na miejscu. 

12. Gdy jesteś już w miejscu bezpiecznym, poinformuj o osobach rannych znajdujących 

się na terenie szkoły. 

13. Sprawdź stan dzieci, które miałeś pod opieką i podaj informację odpowiednim 

służbom. 

 

 

Jeśli zetkniesz się twarzą w twarz z napastnikiem. 

W sytuacji zagrożenia walcz lub błagaj o litość. 

Zachowaj postawę ofensywną (patrz na napastnika, krzycz, rzucaj przedmiotami). 


