
PROCEDURY 

REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WEWNĘTRZNYCH 

I ZEWNĘTRZNYCH ZAGROŻEŃ FIZYCZNYCH W SZKOLE 

 
1. ZAGROŻENIA ZEWNĘTRZNE 

O zagrożeniu należy bezzwłocznie poinformować odpowiednie służby: 

Policja 997 

Straż Pożarna 998 

Pogotowie Ratunkowe 999 

Europejski Telefon Alarmowy obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej 112 

Pogotowie Energetyczne 991 

Pogotowie Gazowe 992 

Pogotowie Ciepłownicze 993 

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 987 

Infolinia Policji (połączenie bezpłatne) 800 120 226. 

 

Oznaki, po których można rozpoznać zagrożenie, osobę, która może stworzyć 

zagrożenie: 

 przybycie w towarzystwie inne osoby, która następnie opuszcza miejsce 

 unikanie kontaktu wzrokowego 

 unikanie kamer 

 niespokojne ruchy, nienaturalny chód 

 niestosowanie się do znaków zakazu wejścia 

 pojawienie się samotnych osób 

 nieodpowiedni ubiór do pory roku 

 podejrzane wypukłości pod ubiorem 

 wystające kable 

 zaciśnięte dłonie 

 podejrzane pakunki/plecaki. 

 
Wtargnięcia napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub bronią, który strzela do osób 

znajdujących się na korytarzu i w salach lekcyjnych 

 
1. Jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj się, zamknij drzwi na klucz (zabarykaduj 

się) 

2. Wycisz się i uspokój kolegów 

3. Zaopiekuj się kolegami, którzy potrzebują pomocy 

4. Bezwzględnie wycisz, wyłącz telefon 

5. Poinformuj policję wysyłając informację tekstową SMS 

6. Zasłoń okno, zgaś światło 

7. Nie przemieszczaj się 

8. Stań poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi 

9. Zejdź z linii strzału, połóż się na podłodze 



10. Jeżeli padną strzały, nie krzycz 

11. Nie otwieraj nikomu drzwi 

12. W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podejmij walkę, która może 

być ostatnią szansą na uratowanie życia 

 

W przypadku bezpośredniego kontaktu z napastnikami, którzy dążą do przejęcia 

kontroli nad szkołą: 

1. Wykonuj bezwzględnie polecenia napastnika 

2. Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, np. telefon 

3. Poinformuj, że nie możesz wykonać jakiegoś polecenia 

4. Nie patrz terrorystom w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego 

5. Nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika 

6. Nie zwracaj na siebie uwagi 

7. Nie lekceważ napastnika i nie bądź agresywny 

8. Nie oszukuj terrorysty 

9. Poinformuj napastnika o swoim schorzeniu 

10. Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do koleżanki, kolegi 

11. Zawsze korzystaj z dobrej woli terrorysty 

 
W przypadku działań antyterrorystycznych podjętych przez policję: 

1. Nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów – możesz zostać 

uznany za terrorystę 

2. Nie próbuj pomagać służbom ratowniczym, dyskutować z nimi 

3. Połóż się na podłodze, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na wysokości głowy 

4. Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawaj się jej działaniom 

5. Nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących 

6. Odpowiadaj na pytania funkcjonariuszy 

7. Bądź przygotowany na traktowanie ciebie jako potencjalnego terrorysty dopóki twoja 

tożsamość nie zostanie potwierdzona 

8. Po wydaniu polecenia wyjścia – opuść pomieszczenie jak najszybciej, oddal się we 

wskazanym kierunku 

9. Nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko wybuchu lub 

pożaru. 

Podejrzany pakunek to przesyłka z ładunkiem wybuchowym lub nieznaną substancją. 

W przypadku podejrzenia jej otrzymania: 
1) Odizoluj miejsce znajdowania się podejrzanego pakunku 
2) Nie dotykaj, nie otwieraj i nie przesuwaj podejrzanego pakunku 

3) Okryj pakunek w przypadku stwierdzenia wydobywania się z niego innej substancji (tylko 

jeżeli czas na to pozwala) 

4) Poinformuj o stwierdzeniu pakunku osobę odpowiedzialną za uruchomienie procedury 
5) Nie używaj telefonu komórkowego 
6) Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub 

funkcjonariuszy służb 

Sytuacja, gdy szkoła została skażona substancją chemiczną/biologiczną, a zagrożenie 

zostało wykryte natychmiast lub szybko po jego pojawieniu się. 



Należy wówczas: 

1) nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie ścierać 

cieczy 

2) aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryć ją np. koce 

3) pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do przeciągów 

4) opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej substancji 

i nie wpuszczać do niego innych osób 

5) powiadomić osobę odpowiedzialną za zarządzanie kryzysowe w szkole - dyrektora, 

zastępcę dyrektora, osobę upoważnioną przez dyrekcję 

6) zaalarmować wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły i ewakuować je w rejon 

ewakuacji, przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru 

7) jeśli miał miejsce kontakt z substancją, należy: umyć dokładnie ręce wodą i mydłem, 
zdjąć ubranie, które miało kontakt z podejrzaną substancją i włożyć do plastikowego 

worka 

8) po kontakcie z substancją nie wolno: jeść, pić, palić do czasu uzyskania zgody 

odpowiednich służb 

9) w obiekcie – budynku, do którego nastąpiła ewakuacja zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, 

otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację 

10) w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki - maski pyłowe, 

gazę, watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę utlenioną, mydło, 

olej parafinowy, środki pobudzające krążenie, spirytus do zmywania skóry 

11) przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek 

przeniknięcia środków biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń - częsta 

zmiana tamponu lub nawilżanie go wodą zabezpiecza przed nadmiernym pochłanianiem 

substancji 
12) powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających 

dużego wysiłku 

13) oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi 

od nich wytycznymi. 

 
 

2. ZAGROŻENIA WEWNĘTRZNE 

 
Do najważniejszych zagrożeń wewnętrznych w szkole należą: agresywne  zachowania 

ucznia oraz zjawisko tzw. fali, korzystanie przez uczniów z substancji psychoaktywnych, 

kradzież lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych, pedofilia, pornografia, 

prostytucja, picie alkoholu, wypadek lub czyn karalny dokonany przez ucznia. 

 

W wyżej wymienionych przypadkach należy bezzwłocznie powiadomić nauczyciela, 

pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły celem podjęcia stosownych działań. 

 

 
 

Cyberprzestępstwa, cyberprzemoc 

Zagrożenia obejmują: 

1. Dostęp do treści szkodliwych, niepożądanych, nielegalnych. 

2. Cyberprzemoc. 



3. Naruszenia prywatności dotyczące nieodpowiedniego lub niezgodnego z prawem 

wykorzystania danych osobowych lub wizerunku dziecka i pracownika szkoły. 

4. Zagrożenia dla zdrowia dzieci w związku z nadmiernym korzystaniem z Internetu. 

5. Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie - uwodzenie, zagrożenie 

pedofilią. 

6. Seksting, prowokacyjne zachowania i aktywność seksualna jako źródło dochodu osób 

nieletnich. 

7. Bezkrytyczna wiara w treści zamieszczone w Internecie, nieumiejętność odróżnienia 

treści prawdziwych od nieprawdziwych, szkodliwość reklam. 

8. Łamanie prawa autorskiego. 

9. Zagrożenia bezpieczeństwa technicznego sieci, komputerów i zasobów online. 


