PROCEDURY POSTĘPOWANIA OSÓB PRZEBYWAJACYCH NA TERENIE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU
NA WYPADEK WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA
Opracowanie zawiera zasady postępowania w przypadku wtargnięcia napastnika na teren placówki
oświatowej, wskazówki dotyczące zachowania dyrektora i wszystkich pracowników w związku z zaistnieniem
sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu ludzi, w tym zasady alarmowania o zdarzeniu oraz ogólne zasady
funkcjonowania instytucji w sytuacji kryzysowej.
Sygnałem alarmowy w sytuacji wtargnięcia napastnika na teren Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu
jest seria 5 krótkich dzwonków, wyraźnie odróżniających się od sygnału alarmowego wywoływanego
zagrożeniem pożarowym (włącznik alarmowy znajduje się w portierni szkoły).
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 taką informację o zagrożeniu otrzymał.

1. Uciekaj z zagrożonego rejonu drogą ewakuacji, poza rejon zagrożenia. Jeśli jesteś bezpieczny
powiadom służby ratownicze o wtargnięciu uzbrojonego napastnika, zadzwoń pod numer
alarmowy 112 lub 997, po zgłoszeniu się dyżurnego operatora spokojnie i wyraźnie podaj:
 miejsce zdarzenia,
 rodzaj zdarzenia,
 informacje o zagrożeniu życia i zdrowia ludzkiego,
 liczbę napastników,
 opis wyglądu napastników,
 ilość i rodzaj broni (palna długa, krótka, nóż lub inne narzędzie ostre, urządzenia
wybuchowe),
 imię i nazwisko zgłaszającego,
 numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu.
Po powiadomieniu nie należy przerywać połączenia. Przyjmujący może zażądać
dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.
2. Jeżeli sytuacja nagle się zmieni, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru 112
lub 997.
3. Po przybyciu na miejsce służb jeśli to możliwe, przekaż dodatkowe informacje:
 ile osób opuściło budynek,
 ile osób zostało w budynku i na jakich poziomach,
 plany budynku i drogi ewakuacji (załącznik nr 1)
 gdzie ostatnio był widziany agresor,
 czym przyjechał lub skąd przyszedł napastnik.
4. Ewakuuj się 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 (załącznik nr 1 i nr 2)
 po drogach ewakuacyjnych poruszaj się szybko, unikaj blokowania ruchu, zatrzymywania
się, czy też gwałtownego napierania na poruszających się z przodu.
Podczas ewakuacji:
 zachowaj ciszę, spokój, rozwagę,

 udzielaj pierwszej pomocy w miejscu bezpiecznym, jedynie wtedy, gdy nie ma to wpływu
na własne bezpieczeństwo,
 ostrzegaj o niebezpieczeństwie,
Jeżeli bezpieczna ewakuacja nie jest możliwa:
 zamknij drzwi,
 zastaw drzwi ciężkim meblem, ławkami,
 wyłącz wszystkie światła,
 wyłącz/wycisz wszystkie urządzenia elektroniczne,
 staraj się uspokoić dzieci, zapanuj w miarę możliwości nad własnymi emocjami,
 nakaż dzieciom położyć się na podłodze z dala od drzwi i okien,
 zachowaj ciszę,
 dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia nie pozwól dzieciom wychodzić
z pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi i okna,
 jeżeli jest to możliwe udzielaj pierwszej pomocy poszkodowanym.
Jeżeli 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 jeżeli nie jesteś w stanie podjąć walki – BŁAGAJ
O LITOŚĆ.
PODCZAS DZIAŁAŃ SŁUŻB RATOWNICZYCH:
 jeżeli nie jesteś pewien, że to służby ratownicze nie otwieraj drzwi,
 służby zrobią to same,
 bądź przygotowany na surowe traktowanie przez Policję. Dopóki nie zostaniesz
zidentyfikowany jesteś dla nich potencjalnym napastnikiem.
 stosuj się do wszystkich poleceń służb,
 nie trzymaj nic w rękach,
 nie zadawaj pytań podczas ewakuacji,
 unikaj gwałtownych ruchów, alarmujących gestów itp.,
 poddaj się kontroli bezpieczeństwa,
 jeżeli posiadasz istotne informacje o napastnikach lub ofiarach, przekaż je służbom
ratowniczym.
PO ZAKOŃCZENIU AKCJI:
 sprawdź obecność dzieci celem upewnienia się, czy wszyscy opuścili budynek – o braku
któregokolwiek dziecka poinformuj Policję,
 nie pozwól żadnemu z dzieci samodzielnie wrócić do domu,
 prowadź ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców/ osoby upoważnione.
WAŻNE NUMERY ALARMOWE:
112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego
999 – Pogotowie Ratunkowe
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
756447990 – Straż Miejska Bolesławiec
992 – Pogotowie gazowe

