
 

1. Nad funkcjonowaniem systemu alarmowania na terenie placówki nadzór sprawuje 

dyrektor szkoły. 

2. Sygnałem alarmowym w przypadku wtargnięcia uzbrojonego napastnika na teren szkoły 

jest dziesięć pulsacyjnych, szybko po sobie następujących dzwonków lub kilkukrotne 

ogłoszenie komunikatu ostrzegawczego: Uwaga - napastnik w szkole! w przypadku 

braku zasilania lub możliwości dostania się przycisku dzwonka. 

3. Decyzję o ogłoszeniu alarmu podejmuje każdy pracownik szkoły, który zauważy 

zagrożenie lub będzie miał podejrzenie, że takie zagrożenie może za chwilę nastąpić. 

4. Decyzję o odwołaniu alarmu podejmuje wyłącznie dyrektor szkoły lub osoba                           

przez niego upoważniona tylko i wyłącznie po uzgodnieniu z policjantem dowodzącym 

działaniami na miejscu zdarzenia. 

5. Miejscem zbiórki dla uczniów i pracowników szkoły jest pobliski plac Budopexu.  

6. Ewakuacja następuje tylko w przypadku bezpośredniej bliskości wyjścia, z dala                            

od źródła zagrożenia. Należy wówczas: 

- zostawić wszystkie swoje rzeczy, 

- korzystać z drogi ewakuacyjnej w kierunku głównego wyjścia, 

- zachować ciszę, spokój i rozwagę, 

- ostrzegać o niebezpieczeństwie. 

7. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia ewakuacji miejscem schronienia 

przed napastnikiem są szkolne gabinety. Należy wówczas: 

- zamknąć drzwi na klucz, 

- zastawić drzwi meblami i ławkami, 

- wyłączyć światła, urządzenia elektryczne, 

- położyć się na podłodze z dala od drzwi i okien, 

- zachować ciszę. 

8. Jeżeli nie ma możliwości ewakuowania się , ukrycia albo zabarykadowania                                

w pomieszczeniu bezpiecznym, a życie jest w bezpośrednim niebezpieczeństwie należy 

w zależności od własnych predyspozycji: 

- walczyć lub 

- błagać o litość. 

9. Jeśli tylko jest to możliwie należy jak najszybciej powiadomić służby ratownicze. 

Należy wybrać numer 112 lub 997 i po zgłoszeniu się dyżurnego operatora spokojnie                   

i wyraźnie podać: 

- miejsce zdarzenia, 

- rodzaj zdarzenia, 

- informacje o zagrożeniu życia i zdrowia ludzkiego,  

- liczbę napastników, 

- opis ich wyglądu, 

 
 
 
 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 

Im. Marii Skłodowskiej- Curie 

w Krośnie Odrzańskim 

ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21, 
66-600 Krosno Odrzańskie 

tel. (68) 383 51 78 
 

 
 
 
 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WTARGNIĘCIA 

NAPASTNIKA NA TEREN SZKOŁY 
 



- ilość i rodzaj broni (broń palna, nóż, urządzenia wybuchowe itp.), 

- swoje imię i nazwisko, 

- numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu. 

10. Nie należy przerywać połączenia po powiadomieniu. 

11. Jeżeli sytuacja się zmieni należy jak najszybciej powiadomić o tym operatora. 

12. Pierwszej pomocy poszkodowanym należy udzielać tylko wtedy, gdy takie działanie nie 

będzie narażać nikogo na bezpośrednie zagrożenie.   

13. Podczas działania służb ratowniczych należy: 

- zachować spokój, 

- stosować się do wszystkich poleceń, 

- unikać gwałtownych ruchów, 

- poddać się kontroli bezpieczeństwa, 

- przekazać im istotne informacje o napastnikach lub ofiarach. 

14. Należy niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych wszystkich uczniów 

o zdarzeniu. 

15. Każde dziecko należy przekazać bezpośrednio rodzicowi/opiekunowi prawnemu. 

16. W zależności od sytuacji należy objąć uczniów, rodziców i pracowników szkoły 

pomocą psychologiczną. 
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