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ZASADY  POSTĘPOWANIA  W  PRZYPADKU  ZAISTNIENIA ZAGROŻENIA  

TERRORYSTYCZNEGO  W  SZKOLE PODSTAWOWEJ  IM.  KS.  STEFANA  JONIAKA   

W  NIEGOWONICACH 
 

 

I.  ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE 

 
1. Każdy kto zauważy napastników lub uzyskał informacje o napastnikach, obowiązany jest zachować 

spokój i nie stwarzając paniki, jeżeli to możliwe natychmiast zaalarmować: 

 

1) wszystkie osoby znajdujące się w sąsiedztwie napastnika/ów a w szczególności dyrektora, 

nauczycieli i obsługę placówki; 

2) policję nr telefonu  997 lub 112; 

3) po zgłoszeniu się operatora spokojnie i wyraźnie należy podać: 

a) miejsce zdarzenia, 

b) rodzaj zdarzenia, 

c) informacje o zagrożeniu zdrowia i życia ludzkiego, 

d) liczbę napastników, 

e) opis napastników, 

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

wybuchowe), 

g) swoje imię i nazwisko, 

h) numer telefonu z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu, 

4) Dyrektora szkoły. 
 

 UWAGA !!! Po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez dyżurnego operatora,  

                       nie przerywać połączenia; przyjmujący może zażądać dodatkowych  

      informacji, które w miarę możliwości trzeba podać. 
 

2. Jeden długi sygnał; ok 5 sekundowy -to głos dzwonka elektrycznego, ręcznego lub gongu. 

 

3. W przypadku w/w alarmu ewakuacyjnego zostawić wszystkie swoje rzeczy i postępować zgodnie 

z poleceniami opiekuna. 

 

4. Należy uciekać z zagrożonego rejonu drogą ewakuacji, poza rejon zagrożenia.  

 

5. Po drogach ewakuacyjnych poruszać się szybko, unikać blokowania ruchu, zatrzymywania się, 

czy gwałtownego napierania na poruszających się z przodu. 

 

6. Podczas ewakuacji zachować ciszę, spokój i rozwagę. 

 

7. Jeżeli jest potrzeba udzielenia pierwszej pomocy należy udzielać jej w miejscu bezpiecznym 

i jedynie wtedy, gdy nie ma to wpływu na własne bezpieczeństwo. 

 

8. Jeżeli bezpieczna ewakuacja nie jest możliwa należy: 

 

1) zamknąć drzwi; 

2) zastawić drzwi ciężkimi meblami, ławkami; 

3) wyłączyć wszystkie światła; 

4) wyłączyć/wyciszyć wszystkie urządzenia elektroniczne; 

5) zachować ciszę; 

6) pozostać w niskiej pozycji z dala od okien i drzwi; 

7) jeśli są poszkodowani, w miarę możliwości i bezpieczeństwa udzielać pierwszej pomocy. 
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9. Podczas działań służb ratunkowych trzeba: 

1) zachować spokój; 

2) jeżeli nie ma pewności, że to służby ratunkowe, nie otwierać drzwi-służby zrobią to same; 

3) stosować się do wszystkich poleceń służb; 

4) nie trzymać nic w rękach; 

5) nie zadawać pytań podczas ewakuacji; 

6) unikać gwałtownych ruchów; 

7) poddać się kontroli bezpieczeństwa; 

8) przekazać służbom ratowniczym istotne informacje o napastnikach lub ofiarach. 

 
       Opracował Bogdan Gądek  

                                                                                                          dnia 20.10.2017 r. 

 

 
 


