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PROCEDURA 

POSTĘPOWANIA W RAZIE WYST ĄPIENIA ATAKU 
TERRORYSTYCZNEGO NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ                

IM. JANA BRZECHWY W ŻELISZOWIE 
 
 
 
 
 

   Szkoła jak każda instytucja z uwagi na występujące duże skupisko ludzi (dzieci) może stać się 
obiektem ataku terrorystycznego. Dotyczyć to może wtargnięcia osobników do szkoły, podłożenia 
ładunków wybuchowych lub wzięcia zakładników.  
 
 
 
Sygnały  alarmowe, będące podstawą do podjęcia działań mających na celu ochronę życia           
w przypadku ataku terrorystycznego: 
 
1. Sygnalizacja dzwonkiem elektronicznym- sygnał dźwiękowy emitowany  co najmniej przez 15 
sekund. W miarę możliwości alarm trwający nieprzerwanie  do ustąpienia zagrożenia. 
 
2. W przypadku braku możliwości sygnalizacji dzwonkiem, dopuszcza się alternatywny sposób 
informowania o zagrożeniu za pomocą instalacji alarmowej monitoringu wewnętrznego. Sygnał 
taki nie stanowi podstawowego sposobu ogłaszania alarmu, ale powinien skłonić pracowników           
do rozpoznania zagrożenia i ewentualnego wdrożenia niniejszej procedury. 
 
Miejsca i sposoby ewakuacji: 
1.  Ewakuacja z  obiektu przez wejście/ wyjście główne lub wejście/wyjście  boczne ( od strony 
placu zabaw)- uczniowie i pracownicy szkoły powinni szukać schronienia między zabudowaniami 
gospodarczymi na najbliżej położonych posesjach prywatnych lub za obiektem kościoła 
ewangelickiego. 
 
2. Ewakuacja z  obiektu przez wejście/ wyjście 09 (od strony Domu Ludowego) lub wejście/wyjście  
boczne ( od strony sali przyrody)- uczniowie i pracownicy szkoły powinni szukać schronienia 
między zabudowaniami gospodarczymi na najbliżej położonych posesjach prywatnych. 
 
 
W wyniku wystąpienia ataku terrorystycznego należy pamiętać o 3 głównych zasadach: 
- ucieczce z miejsca ataku (o ile jest to możliwe), 
- schowaniu się w pomieszczeniach szkolnych, 
- podjęciu walki z napastnikiem/ami lub (gdy to jest niemożliwe) błagania ich o litość. 
 
W przypadku wtargni ęcia na teren szkoły uzbrojonych terrorystów należy: 
- podporządkować się wezwaniom napastników, 
- nie prowokować ich do użycia siły lub broni, 
- nie ulegać panice (nie krzyczeć, nie płakać, nie histeryzować), 
- nie wpatrywać się uporczywie w napastników, unikać ich wzroku, 
- wszystkie polecenia i czynności napastników wykonywać posłusznie i spokojnie,  
  nie wykazując jednak zbytniej gorliwości – robić tylko to, czego żądają, 
- w trakcie napadu próbować wezwać pomoc dzwoniąc na Policję, Straż Pożarną, 
  (wysyłając SMS z telefonu kom. na nr alarmowy 112), o ile nie wiąże się to z ryzykiem  
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  zauważenia przez atakujących, 
- starać się zapamiętać możliwie jak najwięcej szczegółów dot. wyglądu, zachowania  
  się napastników oraz przebiegu akcji, 
- w żadnym wypadku nie dawać do zrozumienia, iż zamaskowany terrorysta został 
  przez nas rozpoznany, jako osoba dobrze nam znana, 
- w przypadku szturmu na obiekt antyterrorystów, pozostać na miejscu, chronić cały  
  czas głowę, pierś i brzuch, a ręce trzymać splecione na karku, poddać się całkowicie ich  
  poleceniom, gdyż do momentu zakończenia akcji każda osoba znajdująca się w strefie zagrożenia  
  jest potencjalnym współuczestnikiem atakujących do momentu wyjaśnienia, 
- będąc w pomieszczeniu należy pozostać na miejscu, odejść od okien, położyć się na podłogę,  
  przejść do drugiego pomieszczenia wewnętrznego (jeżeli się takie znajduje) poza bezpośrednią  
  strefą starcia i nie poruszać się, ani nie odzywać do czasu uzyskania stosownego zezwolenia  
  ze strony osób interweniujących w akcji, 
- jeżeli znajdujemy się wewnątrz klas lub innych pomieszczeń, dla zyskania „na czasie”  
  należy zabarykadować wszystkie otwory okienne i drzwiowe wszelkimi dostępnymi sprzętami, 
  uniemożliwiając tym samym przeciwnikom na szybkie wtargnięcie do pomieszczenia, w którym  
  się znajdujemy, 
 
   
Podczas trwania akcji ratunkowej, należy współdziałać aktywnie ze służbami ratunkowymi opisując 
dokładnie widzianego napastnika/ów, podawać szczegóły dotyczące zachowania, informować, 
gdzie się aktualnie może/gą oni znajdować. Udzielać krótkich, rzeczowych wypowiedzi. 
 

 
 
Postępowanie w razie możliwości ucieczki ze strefy zagrożenia atakiem 
 
   W razie usłyszenia sygnału alarmowego o ataku należy – o ile to możliwe – bez narażenia życia 
opuścić strefę zagrożenia atakiem i udać się na wcześniej ustalone/wyznaczone i znane wszystkim 
miejsca ewakuacji, skryć się przed napastnikami i w ciszy oczekiwać na przyjazd służb 
ratowniczych. Cały czas mieć pod obserwacją swoich wychowanków, uspokajać ich, dodawać 
otuchy i odwagi. Podejmować ciągle próby informowania służb ratunkowych o zaistniałej sytuacji. 
 
Postępowanie nauczycieli w poszczególnych klasach w przypadku zagrożenia i wystąpienia 
ataku terrorystycznego: 
 
P. Arkadiusz Kruszelnicki  
Procedura zachowania podczas ewentualnego ataku terrorystycznego w sali komputerowej  
(sala 302). 
 
Pomieszczenie jest skutecznie chronione przed wtargnięciem agresorów z zewnątrz ze względu na 
zainstalowane ruchome kraty okienne oraz okratowane wejście drzwiowe. Wykorzystanie tych 
walorów zależy od czasu reakcji osób znajdujących się w sali  w trakcie ewentualnego napadu. 
W przypadku aktu terrorystycznego realizowanego od strony klatki schodowej, należy skutecznie 
zamknąć drzwi wejściowe ( antywłamaniowe), w miarę możliwości zasunąć  kratę drzwiową. Po 
wykonaniu  tych czynności opiekun powinien zgromadzić uczniów   w okolicy okien od strony 
południowo- wschodniej, w sposób eliminujący możliwość odniesienia ran postrzałowych lub 
obrażeń zadanych w wyniku uderzenia ostrymi przedmiotami przez agresorów, którym potencjalnie 
uda się sforsować  drzwi. 
 
W sytuacji, gdy atakujący próbują dostać się do sali przez okna zewnętrzne, należy wykorzystać 
wszystkie dostępne stoły i krzesła do zabezpieczenia otworów okiennych. W zależności od 
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kierunku, z którego odbywa się atak, należy rozważyć możliwość ukrycia się po przeciwległej 
stronie lub ewentualną ucieczkę przez drzwi wyjściowe, klatką schodową ( wyłącznie po uzyskaniu 
wiarygodnych informacji o możliwości bezpiecznej ewakuacji). 
 
Pomieszczenie zlokalizowane jest na najwyższej kondygnacji, co pozwala na wzywanie pomocy 
sygnałami głosowymi. W sali znajduje się przyłącze instalacji telefonicznej i internetowej, co 
można wykorzystać w przypadku potrzeby wzywania pomocy. 
 
 
P. Renata Gogulska –  przedszkole  
W razie ataku : 
- uspokoić dzieci 
- spróbować dowiedzieć się jak najwięcej o zdarzeniu 
- zawiadomić dyrekcję 
- zaryglować drzwi wejściowe 
- zadbać o pełną ciszę 
- można wejść pod stoły  
- ukryć się w toaletach 
- w razie możliwości wyjść oknem w toalecie na zewnątrz 
- udać się w miejsce spotkania np na polanę przy cmentarzu. 
- Jeśli przy wejściu do szkoły jest niebezpiecznie to ukryć się w kantorku i tam dodatkowo 
zaryglować drzwi.  
 
 

 
P. Joanna Sawicka – sala 208  
Propozycje zachowania w przypadku ataku terrorystycznego 
  
W budynku: 
- postarać się o opanowanie emocji i wyciszenie dzieci 
- jeśli to możliwe – zabarykadowanie drzwi do klasy 
- ukrycie dzieci za dostępnymi osłonami , np. wzdłuż ścian, nisko, przy podłodze, ew. pod ławkami 
- wezwanie pomocy przez telefon 
  
Poza szkołą : 
- postarać się opanowanie emocji i wyciszenie dzieci 
- zapobiec nagłym, niekontrolowanym odruchom, np. próbom biegania 
- ukryć się za dostępnymi osłonami terenowymi 
- wezwać telefonicznie pomoc 
  
P. Katarzyna Matoryn 
Atak terrorystyczny, sala 120: 
- zapobiec wybuchowi paniki, uspokoić i wyciszyć uczniów 
- jeżeli istnieje możliwość ucieczki bez narażenia życia, uciekać 
- jeżeli ucieczka nie jest możliwa, zamknąć od wewnątrz i zabarykadować drzwi, wyłączyć światło, 
urządzenia elektroniczne 
-ukryć się za dostępnymi osłonami: wzdłuż okien na podłodze, pod ławkami 
-zawiadomić służby ratownicze 
-zachowywać się cicho 
-nie prowokować napastników, wykonywać ich polecenia 
-jeżeli nie ma innego sposobu na uratowanie życia, podjąć walkę 
- po przybyciu służb ratowniczych, wykonywać ich polecenia 
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P. Małgorzata Gil – sala 204, 205 
Po stwierdzeniu zagrożenia nauczyciel  powiadamia sekretariat i dyrekcję szkoły lub dzwoni 
bezpośrednio do służb ratowniczych. 
Jeśli niemożliwa jest ewakuacja pozostajemy na miejscu zdarzenia barykadując drzwi przed 
napastnikiem(np. przesuwamy szafę przy drzwiach) 
Następnie udajemy się do „Sali zabaw,” zamykamy drzwi na klucz, barykadujemy się od wewnątrz. 
Robimy barykadę z ławek starając się robić jak najmniej hałasu.  
Nauczyciel prowadzący zajęcia dba o zachowanie spokoju i nie rzucanie się w oczy napastnikowi. 
Czekamy na przyjazd służb ratunkowych lub czekamy na hasło informujące nas o ewakuacji. 
Podczas ewakuacji nauczyciel prowadzący zajęcia w danej sali nakazuje uczniom opuścić salę i 
budynek szkoły informując o kierunku ewakuacji 
Uczniowie w zwartej kolumnie, szybkim krokiem, opuszczają salę lekcyjną i budynek szkoły pod 
kierunkiem i opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia w danej Sali. 
Osoby ewakuowane koncentrują się na miejscu zbiórki np. boisko szkolne „Orlik” 
  
P. Aleksander Kłodnicki – sala sportowa szkoły   
W przypadku usłyszenia sygnału o ataku terrorystycznym należy: 
- jeżeli jest to tylko możliwe szybko i niezauważenie opuścić salę bez rzucania się w oczy 
napastnikom i udać się do pomieszczenia „magazynku sprzętu sportowego” lub dalej do „kuchni” 
lub w szatni chłopców. Wszystkie te pomieszczenia znajdują się na dolnym korytarzu szkoły.  
Będąc w pomieszczeniu: 
- zamknąć drzwi od środka, zatarasować je znajdującymi się tam sprzętami i zachowując spokój  
czekać na przyjazd służb ratowniczych, 

 
- podczas pobytu w pomieszczeniu cały czas próbować powiadomić Policję, Straż Pożarną, 
dzwonić pod nr alarmowy 112 w celu zgłoszenia ataku, 
- w razie przeszukiwania pomieszczeń przez napastników położyć się na podłodze z dala od drzwi 
zakryć głowę rękoma, zachować spokój i ciszę, nie rozmawiać porozumiewając się gestami, 
- w przypadku ataku grupy antyterrorystycznej słuchać wszelkich poleceń tych służb, informować  
o liczbie, charakterystyce napastników, zapamiętaniu wszelkich szczegółów. 
Nie wolno samodzielnie opuszczać pomieszczenia, w którym się znajdujemy.  
   Gdy nie ma możliwości opuszczenia sali sportowej podczas ataku i konieczne będzie pozostanie 
w niej należy położyć się na podłodze wzdłuż okien, zakryć głowę rękoma, zachować spokój  
i ciszę. Należy zabarykadować drzwi od sali ławkami gimnastycznymi.    
Natomiast, gdy dojdzie do wtargnięcia napastników do sali sportowej, należy wykonywać ich 
wszelkie polecenia, zapamiętując wszelkie możliwe szczegóły, ubranie, uzbrojenie.  
 
P. Agnieszka Kamińska – sala 05   
W przypadku ataku terrorystycznego należy: 
- opanować emocje i uspokoić dzieci 
- powiadomić odpowiednie służby o zaistniałej sytuacji 
- nie dotykać żadnych przedmiotów nieznanego pochodzenia 
- jeśli ewakuacja jest niemożliwa zamknąć klasę od środka i zatarasować drzwi meblami  
- ułożyć dzieci na podłodze pod oknami, pod ławkami okrywając głowy rękoma 
- dbać aby w pomieszczeniu panowała cisza 
- w razie pojmania przez napastników wykonywać ich polecenia, nie wykonywać gwałtownych 
ruchów, nie prowokować do agresji, nie patrzeć długo w oczy, starać się zapamiętać jak najwięcej 
szczegółów dotyczących wyglądu, ubioru, mowy, uzbrojenia 
- w przypadku akcji antyterrorystów ściśle wykonywać ich rozkazy, trzymać ręce na karku 
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P. Grażyna Ott 
Atak terrorystyczny, sala 202 
1.   zajmować w miarę możliwości miejsca poza strefą działania napastników i poza drogami ich 
przemieszczania się, zwłaszcza odwrotu, wykorzystując wszelkie możliwe zasłony (np. meble); 
2.     w trakcie napadu próbować wezwać pomoc (np. wysyłając SMS z telefonu kom. na nr 112, lub 
informując rodzinę), o ile nie wiąże się to z ryzykiem zauważenia przez napastników; 
3.     w przypadku szturmu na obiekt antyterrorystów, pozostać na miejscu, chronić cały czas twarz 
(drogi oddechowe), pierś i brzuch, a ręce trzymać splecione na karku; 
4.      starać się zapamiętać możliwie jak najwięcej szczegółów dot. wyglądu, zachowania się 
napastników oraz przebiegu akcji; 
5.    w przypadku wycofania się napastników, do czasu przybycia policji, nie wychodzić z obiektu i 
nie dotykać pozostawionych przez nich przedmiotów. 
Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia: −  
- nie wolno dzieciom wychodzić z pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi i okna, 
-  nakazać dzieciom położyć się na podłodze, 
- w chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonywać polecenia grupy 
antyterrorystycznej. 
  
P. Aneta Polak – sala 115  
Po usłyszeniu sygnału informującego o ataku należy: 
- zabarykadować drzwi, okna ławkami, stolikiem, szafkami, 
- położyć się na podłodze, nie rozmawiać, zachować spokój, 
- n - l powinien panować nad sytuacją, wspierać dzieci, dodawać im otuchy, 
- jeżeli się tylko da wezwać służby ratunkowe (Policja, Straż Pożarna, zadzwonić pod nr 112), 
 

 
- nie stawiać oporu napastnikom, jeżeli ci wtargną do pomieszczenia, słuchać ich poleceń, starać się  
być opanowanym, 
- jeżeli uda się uciec ze szkoły przed atakiem udać się szybko na miejsce ewakuacji (wcześniej 
ustalone ze wszystkimi pracownikami szkoły). 
Po usłyszeniu sygnału o ataku schronić się w pomieszczeniu i zachowywać się cicho, nie 
hałasować, wyłączyć lub wyciszyć telefon komórkowy, czekać tak długo, aż będzie sygnał 
odwołania, przy wyjściu z pomieszczenia kładziemy ręce na ramionach poszczególnych osób i 
wychodzimy razem, zbieramy się w miejscu bezpiecznym, liczymy się i informujemy rodziców.  
 
P. Beata Adamus – sala 115  
POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA  
ATAKIEM TERRORYSTYCZNYM 
W przypadku ataku terrorystycznego 
- należy zadbać, aby wśród uczniów nie wybuchła panika, 
-nie wykonywać gwałtownych ruchów, zachowywać się spokojnie, a o każdym zamiarze zmiany 
miejsca lub położenia (o ile jest to konieczne) uprzedzać napastników 
-w pełni podporządkować się wezwaniom napastników 
-nie prowokować ich do użycia siły lub broni; 
-nie ulegać panice (nie krzyczeć, nie płakać, nie histeryzować); 
-nie atakować napastników 
-nie wpatrywać się uporczywie w napastników, unikać ich wzroku; 
w przypadku szturmu na obiekt antyterrorystów, pozostać na miejscu, chronić cały czas twarz 
(drogi oddechowe), pierś i brzuch, a ręce trzymać splecione na karku; 
-wszystkie polecenia i czynności napastników wykonywać posłusznie i spokojnie, nie wykazując 
jednak zbytniej gorliwości robić tylko to czego żądają; w trakcie napadu próbować wezwać pomoc 
(np. wysyłając SMS z telefonu kom. na nr 112, lub informując rodzinę), o ile nie wiąże się to z 
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ryzykiem zauważenia przez napastników; starać się zapamiętać możliwie jak najwięcej szczegółów 
dot. wyglądu, zachowania się napastników oraz przebiegu akcji; 
-w przypadku wycofania się napastników, do czasu przybycia policji, nie 
wychodzić z obiektu i nie dotykać pozostawionych przez nich przedmiotów 
 
P. Agnieszka Krysa 
Postępowanie w razie ataku-sala 115 
Opuszczenie sali przez okno, jeśli jest taka możliwość, 
Zabarykadowanie drzwi, 
Przewrócenie ławek, co pozwoliłoby na ukrycie się za nimi, 
Ukrycie się za biurkiem 
 
Procedura została opracowana na podstawie analiz przygotowanych przez nauczycieli( opiekunów 
poszczególnych sal lekcyjnych), dostępnych tekstów źródłowych oraz informacji uzyskanych przez 
pracowników szkoły podczas szkolenia zorganizowanego przez Powiatową Komendę Policji w 
Bolesławcu przy współpracy z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.  
 
 
 
Opracowanie: 
Agnieszka Kamińska 
Katarzyna Matoryn 
Aleksander Kłodnicki 
 
TELEFONY ALARMOWE: 
 
POGOTOWIE RATUNKOWE                                                     999 
PAŃSTWOWA STRAZ POŻARNA                                             998 
POLICJA                                                                                          997 
EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY                                        112 
 

 
 
 
 

Żeliszów, 31 marca 2016 r. 
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