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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2016 Dyrektora SP4 w Kostrzynie nad Odrą  

z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA 

TERENIE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ NA WYPADEK 

WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA 

 
Opracowanie zawiera zasady postępowania pracowników przebywających na terenie 

placówki oświatowej na wypadek wtargnięcia napastnika. Zasady postępowania dotyczą 

Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą.   

Opracowanie zawiera:  

- ogólne zasady organizacji i funkcjonowania systemów alarmowania,  

- zasady powiadamiana służb ratowniczych o wtargnięciu uzbrojonego napastnika, 

-trzystopniowy algorytm postępowania w przypadku wtargnięcia napastnika na teren 

szkoły,  

 -zasady postępowania podczas działań służb ratowniczych,  

 -  postanowienia końcowe. 

 

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW 

ALARMOWYCH 
   

Nad funkcjonowaniem systemu alarmowania na terenie placówki oświatowej nadzór 

sprawuje dyrektor placówki tj.: Pani Marzanna Senger. 

Sygnały alarmowe przekazywane są za pomocą syren alarmowych elektronicznych. Syreny 

rozmieszczone są w dwóch punktach w szkole. Usytuowane są tak, aby uzyskać maksymalny 

zasięg słyszalności.  

Obowiązujący sygnał wybrany na wypadek wtargnięcia napastnika do szkoły składa 

się z: trzech krótkich, następujących po sobie dźwięków.  

Decyzję o ogłoszeniu sygnału alarmowego, 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, gdy będzie miał podejrzenie, że takie zagrożenie może za chwilę 

wystąpić lub taką informację o zagrożeniu otrzymał. 

 

POWIADAMIANIE SŁUŻB RATOWNICZYCH O WTARGNIĘCIU UZBROJONEGO 

NAPASTNIKA 

 

JEŻELI JESTEŚ W BEZPIECZNYM MIEJSCU: 

1. 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),  

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

2. Nie przerywaj połączenia. 
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3. Oczekuj dodatkowych pytań dotyczących sytuacji. 

4. Jeżeli sytuacja nagle się zmieni szybko powiadom operatora numeru 112 lub 997. 

5. Po przybyciu na miejsce służb, jeżeli to możliwe, należy przekazać dodatkowe 

informacje: 

- ile osób opuściło budynek, 

- ile osób zostało w budynku i na jakich poziomach, 

- pokaż plany budynku i drogi ewakuacyjnej, 

- powiadom, gdzie ostatnio widziany był agresor, 

- poinformuj, czym przyjechał lub skąd przyszedł napastnik. 

 

ALGORYTM POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WTARGNIĘCIA UZBROJONEGO 

NAPASTNIKA NA TEREN SZKOŁY 

 

I . JEŻELI BEZPIECZNA EWAKUACJA JEST MOŻLIWA: UCIEKAJ 

 

1. Ucieczka z zagrożonego rejonu drogą ewakuacyjną, poza rejon zagrożenia (ewakuacja 

tylko w przypadku bezpośredniej bliskości wyjścia z dala od źródła zagrożenia). 

2. Miejsca ewakuacji do których należy się udać to:  

-Miejsce A- zielony budynek naprzeciwko głównego wyjścia ze szkoły, w którym 

znajduje się sklep z rzeczami używanymi,  

-Miejsce B- budynek, w którym znajduje się poczta i kantor,  

-Miejsce C-w przypadku wyjścia przez salę gimnastyczną kierować się wzdłuż 

ogrodzenia szkoły, skręcić w lewo i skryć się za domami jednorodzinnymi.  

3. Zostaw wszystkie swoje rzeczy w miejscu, gdzie się znajdują. 

4. Korzystaj z wyznaczonej drogi ewakuacji. 

5. Po drogach ewakuacyjnych poruszaj się szybko, unikaj blokowania ruchu, 

zatrzymywania się, czy też gwałtownego napierania na poruszających się  

z przodu, poruszaj się blisko ścian, unikaj światła okien. 

6. Nie uciekaj na otwartą przestrzeń, ukryj się. 

 

PODCZAS EWAKUACJI: 

1. Zachowaj ciszę, spokój, rozwagę. 

2. Udzielaj pierwszej pomocy w miejscu bezpiecznym, jedynie wtedy, gdy nie ma to 

wpływu na Twoje bezpieczeństwo. 

3. Ostrzegaj o niebezpieczeństwie. 

4. W przypadku opadów deszczu, śniegu lub panującego zimna, przeprowadź dzieci i 

młodzież do innego, wcześniej ustalonego miejsca (Miejsce A, B lub C, podane 

powyżej). 

 

II. JEŻELI BEZPIECZNA EWAKUACJA NIE JEST MOŻLIWA: CHOWAJ SIĘ 

 

1. Zamknij drzwi (klucze zawsze odkładaj w widocznym miejscu tj.: w górnym rogu 

biurka po lewej stronie). 

2. Zastaw drzwi ciężkim meblem, ławkami. 

3. Wyłącz wszystkie światła. 

4. Wyłącz / wycisz wszystkie urządzenia elektroniczne. 

5. Połóż się na podłodze z dala od drzwi i okien. 

6. Zachowaj ciszę. 

7. Jeżeli to możliwe, udzielaj pierwszej pomocy. 
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III. JEŻELI JESTEŚ W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAPASTNIKIEM: 

WALCZ LUB BŁAGAJ O LITOŚĆ 

 

Jeżeli nie miałeś możliwości ewakuacji albo zabarykadowania w pomieszczeniu 

bezpiecznym, jesteś w bezpośrednim kontakcie z napastnikiem walcz lub błagaj  

o litość. Wybór postępowania w przypadku kontaktu bezpośredniego z napastnikiem zależny 

jest od osobistych możliwości i predyspozycji danej osoby. 

 

 

 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS DZIAŁAŃ SŁUŻB RATOWNICZYCH 

 

Podczas działań służb ratowniczych: 

1. Zachowaj spokój. 
2. Jeżeli nie jesteś pewien, że to służby ratownicze, nie otwieraj drzwi- służby zrobią to same. 

3. Stosuj się do wszystkich poleceń służb. 

4. Nie trzymaj nic w rękach. 

5. Ręce trzymaj tak aby były widoczne dla służb ratowniczych. 

6. Nie zadawaj pytań podczas ewakuacji. 

7. Unikaj gwałtownych ruchów, alarmujących gestów itp. 

8. Poddaj się kontroli bezpieczeństwa. 

9. Jeżeli posiadasz istotne informacje o napastnikach lub ofiarach, przekaż je służbom 

ratowniczym. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Zasady postępowania osób przebywających na terenie placówki oświatowej na wypadek 

wtargnięcia napastnika obowiązują wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 4  

w Kostrzynie nad Odrą. Każdy z pracowników ma obowiązek szczegółowego i dogłębnego 

zapoznania się z niniejszymi zasadami oraz w razie wystąpienia owej sytuacji zagrożenia 

zastosowanie ich.  

 

 

 

 

 

 

 

 


