
POSTĘPOWANIE NA WYPADEK ZAGROŻEŃ ZEWNĘTRZNYCH  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOGUCHWALE  

 

I. EWAKUACJA W TRAKCIE LEKCJI I PRZERWY PO OGŁOSZENIU ALARMU. 

 

 Alarm w szkole ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa w razie zagrożenia życia i zdrowia dzieci  

i innych osób przebywających na terenie szkoły.  

Najczęstszymi przyczynami, dla których może zajść konieczność ogłoszenia alarmu w szkole, są 

zagrożenia związane z powstaniem pożaru, możliwość rozprzestrzenienia na terenie szkoły 

niebezpiecznych substancji chemicznych lub ładunków wybuchowych, a także wtargniecie do 

szkoły niebezpiecznych osób.  

1) 1ZARZĄDZANIE NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ 

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

przez niego wyznaczona. O ewakuacji decyduje dyrektor, który po otrzymaniu meldunku od 

nauczyciela lub innej osoby zgłaszającej zagrożenie oraz rozpoznaniu sytuacji podejmuje decyzję o 

zawiadomieniu służb (policja, straż pożarna) i ogłoszeniu alarmu. 

2) SPOSÓB ODCZYTYWANIA SYGNAŁÓW ALARMOWYCH 

➢   „Przerywany sygnał dźwiękowy” – inicjacja danej procedury  

➢  np:„Ładunek wybuchowy ewakuacja!!!” – inicjacja słowna procedury  

w przypadku braku zasilania  

➢   „Ręka podniesiona do góry i sygnał gwizdkiem” – konieczność zgromadzenia się 

wokół przekazującego sygnał i bezwzględne wykonywanie jego poleceń  

Sygnał alarmowy w szkole to trzy sygnały dzwonka, trwające około 10 sekund każdy, następujące 

bezpośrednio po sobie. W sytuacji braku prądu, sygnał alarmowy może być ogłaszany za pomocą 

gwizdka lub dzwonka ręcznego z jednoczesnym komunikatem słownym podawanym przez osoby 

ogłaszające alarm. Jest to sygnał do natychmiastowego działania dla wszystkich pracowników 

szkoły oraz do bezwzględnego wykonywania poleceń nauczycieli przez uczniów. 

3) SPOSÓB PROWADZENIA EWAKUACJI:  

a) podczas zajęć 

➢ Sprawdź, czy wszyscy uczniowie są w klasie. 

➢ Ustaw uczniów w parach na trasie wyjścia do drzwi. 

➢ Osoby ze SPE poproś do przodu. 

➢ Przepuścić przed osobą niepełnosprawną ruchowo strumień ewakuowanych. 

➢ Zabierz dziennik, listę dzieci z telefonami do rodziców/prawnych opiekunów. 

➢ Korzystaj z wyznaczonej drogi ewakuacji, po drogach ewakuacyjnych poruszaj się 

szybko, - zachowaj ciszę, spokój, rozwagę.  

➢ Wyprowadź uczniów drogami ewakuacyjnymi na wyznaczone miejsce ewakuacji. 

➢ Udzielaj pierwszej pomocy w miejscu bezpiecznym,  

➢ Sprawdzić, czy wszyscy uczniowie doszli do wyznaczonego miejsca. 

b)podczas przerwy 

➢ Zgromadź uczniów znajdujących się w rejonie twojego przebywania poprzez użycie 

sygnału – ręka podniesiona do góry i użycie gwizdka sportowego. 

➢ Pozostali nauczyciele ustawiają się w wyznaczonych rejonach szkoły zgodnie  

z wcześniej opracowanym planem i gromadzą uczniów. 

➢ Ustaw uczniów w parach i opuść zagrożony teren drogami ewakuacyjnymi, udając się 



na wyznaczone miejsce ewakuacji. 

➢ W miejscu ewakuacji podziel uczniów na grupy szkoleniowe i sprawdź obecność 

wszystkich uczniów 

 

 

4) SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z UCZNIAMI ZE SPE  

Koordynator odpowiedzialny za osoby niepełnosprawne sprawdza zgodnie z listą identyfikacyjną, 

w miejscu ewakuacji, czy wszyscy uczniowie ze SPE znajdują się  

w miejscu ewakuacji. 

 

5) 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.  

6) OBOWIĄZKI UCZNIÓW:  

➢ Słuchaj i wykonuj dokładnie polecenia nauczyciela! 

➢ Bądź opanowany, nie ulegaj panice! 

➢ Po przerwaniu zajęć udaj się na miejsce zbiórki wraz z klasą drogą wskazywaną przez 

nauczyciela. 

➢ Pomagaj osobom słabszym. 

➢ Bezwzględnie podporządkowuj się osobom funkcyjnym. 

➢ Nie lekceważ zagrożenia, nawet wówczas, gdy nie zagraża ci bezpośrednio.  

 

 

 

II. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA DO 

SZKOŁY 

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

alarmowym ( o ile jest to możliwe). 

2) Schroń się w bezpiecznym miejscu (jeżeli bezpieczna ucieczka nie była możliwa), zamknij, 

zabarykaduj drzwi 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. Powiadom o ewentualnych osobach poszkodowanych. 

3) Wycisz i uspokój uczniów. 

4) Zaopiekuj się uczniami ze SPE i uczniami, którzy potrzebują pomocy.  

5) Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony. Zasłoń okno, zgaś światło.  

6) Nie przemieszczaj się. Bądź poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi.   

7) Zejdź z linii strzału, połóż się na podłodze. Jeżeli padną strzały, nie krzycz. 

8) Nie otwieraj nikomu drzwi.   



9) W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podejmij walkę, która może być 

ostatnią szansą na uratowanie życia. 

10)  Po przybyciu służb ratowniczych, bezwzględnie stosuj się do poleceń.  

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

12) Jeśli osoba ranna nie opóźnia ewakuacji, opuszcza teren razem z grupą, w przeciwnym 

wypadku pozostaje na miejscu.  

13) Gdy jesteś już w miejscu bezpiecznym, poinformuj o osobach rannych znajdujących się na 

terenie szkoły. Sprawdź stan dzieci, które miałeś pod opieką i podaj informację 

odpowiednim służbom.  

 

Bezpośredni kontakt z napastnikami, którzy dążą do przejęcia kontroli nad szkołą.    

• Wykonuj bezwzględnie polecenia napastnika 

• Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, np.: telefon Poinformuj, że nie możesz 

wykonać jakiegoś polecenia. 

• Nie patrz terrorystom w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego. 

• Nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika. 

• Nie zwracaj na siebie uwagi. 

• Nie lekceważ napastnika i nie bądź agresywny. 

• Uspokój uczniów, zawsze zwracaj się do nich po imieniu.  

• Poinformuj napastnika o uczniach ze schorzeniami. 

Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów. 

• Zawsze korzystaj z dobrej woli terrorysty. 

 

 W przypadku działań antyterrorystycznych              

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

terrorystę. 

• Nie próbuj pomagać służbom ratowniczym, dyskutować z nimi.  

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

• Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawaj się jej działaniom.    

• Nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących.   

• Pytaj o pozwolenie zaopiekowania się swoimi uczniami. 

• Odpowiadaj na pytania funkcjonariuszy.   

• Bądź przygotowany na traktowanie ciebie jako potencjalnego terrorysty dopóki twoja 

tożsamość nie zostanie potwierdzona.   



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

kierunku.    

• Nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko wybuchu  lub pożaru.    

 

 

 

 

 

III. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODŁOŻENIA ŁADUNKU 

WYBUCHOWEGO 

W razie stwierdzenia podejrzanego pakunku: 

1) Odizoluj miejsce znajdowania się podejrzanego pakunku.  

2) Nie dotykaj, nie otwieraj i nie przesuwaj podejrzanego pakunku. 

3) Okryj pakunek w przypadku stwierdzenia wydobywania się z niego innej 

substancji (tylko jeżeli czas na to pozwala).  

4) Poinformuj o stwierdzeniu pakunku osobę odpowiedzialną za uruchomienie  

procedury.  

5) Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij  

ewakuację zgodnie z planem ewakuacji. 

6) Nie używaj telefonu komórkowego. 

7) Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub funkcjonariuszy 

służb. 

8) W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną za 

kierowanie działaniami kryzysowymi.  

9) Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu. 

 

IV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SKAŻENIA CHEMICZNEGO  

I BIOLOGICZNEGO SZKOŁY 

 

1) Nie dotykaj i nie wąchaj podejrzanych przedmiotów (nie sprzątać proszku, nie ścierać 

cieczy). 

2) Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryj ją np. Kocem. 

3) Pozamykaj okna oraz drzwi, nie dopuść do przeciągów. 

4) Opuść pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej substancji i nie 

wpuszczaj do niego innych osób. 



5) Powiadom dyrekcję szkoły i odpowiednie służby. 

6) Zaalarmuj wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły i rozpocznij ewakuację w rejon 

bezpieczny, przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru.  

 

7) 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 do czasu uzyskania zgody odpowiednich służb.  

8) W obiekcie – budynku, do którego nastąpiła ewakuacja należy zamknąć i uszczelnić okna, 

drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację. 

9) Sporządź listę osób, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znalazły się w 

odległości ok. 5 m od niej. Listę przekazać policji. 

10) Oczekuj na pojawienie się odpowiednich służb i postępuj zgodnie z otrzymanymi od nich 

wytycznymi. 
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