
ZARZĄDZENIE NR 03/2022 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im.gen. S.Maczka w Boguchwale  

z dnia 22 lutego 2022 roku 

w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego GHARLIE-CRP w Szkole Podstawowej 

im. gen. S.Maczka w Boguchwale  

 

§1 

Dyrektor SP w Boguchwale informuje, że po podwyższeniu stopnia alarmowego 

z ALFA-CRp do CHARLIE-CRP przeprowadzono poniższe działania, zgodne z 

Wytycznymi na podstawie Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 25 lipca 2016 roku 

w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonanych w poszczególnych stopniach 

alarmowych ALFA-CRP, BRAVO-CRp i CHARLTE-CRp 

I.Stopień alarmowy ALFA-CRP:  

1. Wprowadziliśmy wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów 

teleinformatycznych (analiza loginów bezpieczeństwa, uprawnienia dostępu)  

2. Prowadzimy ciągły monitoring naruszeń bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej  

3. Sprawdzamy dostępność krytycznych usług elektronicznych  

4. Weryfikujemy dostęp administracyjny, w tym zdalny do systemów SP w Boguchwale  

5. Poinformowaliśmy osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo systemów 

teleinformatycznyoh o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do 

stanów odbiegających od normy.  

6. Monitorujemy w trybie ciągłym naruszenia bezpieczeństwa komunikacji 

elektronicznej.  

7. Sprawdzamy aktualny stan bezpieczeństwa systemów i oceniamy wpływ na 

bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji zagrożenia i 

prognoz wydarzeń.  

II. Stopień alarmowy BRAVO-CRP:  

1. O wprowadzeniu stopnia alarmowego BRAVO-CRP poinformowano wszystkich 

pracowników SP w Boguchwale  

2. Poinformowano osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo systemów 

teleinformatycznych o konieczności zachowania zwiększonej czujności, tj.: 

monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, monitorowanie 



i weryfikowanie na bieżąco, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji 

eIektronicznej - sprawdzanie dostępności usług elektronicznych  

3. Poinformowano osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo systemów 

teleinformatycznych o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do 

stanów odbiegających od normy.  

4. Sprawdzono aktualny stan bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej  

5. Poinformowano odpowiedzialne osoby o konieczno6ci informowania na bieżąco 

dyrektora szkoły o podejmowanych działaniach oraz o ewentualnym wykryciu 

incydent6w teleinformatycznych na adres email: bartwisz@gmail.com  

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa fizycznego :  

1. Przekazano informację podległemu personelowi o konieczności zachowania 

zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający 

podejrzenia,  

2. Pracownicy obsługi szkoły będą szczegółowiej przeprowadzać monitoring pojazdów 

wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren szkoły  

3. Sprawdzono przepustowość dróg ewakuacyjnych  

III. Stopień alarmowy CHARLIE-CRP:  

Wykonywać należy następujące zadania: 

0. Dodatkowe kontrole pojazdów, wjeżdżających na teren szkoły 

1. Sprawdzenie funkcjonowania zasilania awaryjnego;  

2. Ostrzeżenie personelu szkoły o możliwych formach zdarzenia o charakterze 

terrorystycznym;  

3. Zapewnienie dostępności w trybie alarmowym personelu wyznaczonego do wdrażania 

procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym;  

4. Kontrolowanie wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do szkoły  

5. Zakaz wstępu do szkoły osobom postronnym; 

6. Dokonanie przeglądu zapasów materiałowych i sprzętu, w tym dostępności środków      

i materiałów medycznych, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania w przypadku 

wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym. 

 

 

 

mailto:bartwisz@gmail.com


 

§2 

1.Treść zarządzenia jest zgodna z brzmieniem Rozporządzenia prezesa Rady 

Ministrów z dnia 25 lipca 2o16 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w 

poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz.U.2016.1101 

z  dnia 2016.07.25). 

 

§3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


