
XXI.  PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA 
NA TEREN PLACÓWKI OŚWIATOWEJ     
 
1. Decyzję o ogłoszeniu komunikatu ostrzegawczego w przypadku ujawnienia zagrożenia 

wynikającego z wtargnięcia uzbrojonego napastnika na teren placówki, podejmuje każdy kto 

zauważy na terenie placówki napastnika lub posiada informacje o jego obecności. 

Komunikat: ,,Uwaga napastnik”- powtarzamy trzy razy. 

 

2. Ewakuacja tylko w przypadku bezpośredniej bliskości wyjścia, z dala od źródła 

zagrożenia/napastnika. Decyzję o ewakuacji podejmuje osoba mająca wychowanków pod 

opieką. 

W przypadku zarządzenia ewakuacji: 

 zostaw wszystkie swoje rzeczy w miejscu, gdzie się znajdują, 

 korzystaj z wyznaczonej drogi ewakuacji, 

 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, 

 w przypadku opadów deszczu, śniegu lub panującego zimna, przeprowadź dzieci  do innego 

wcześniej ustalonego obiektu. 

 

3. Jeżeli bezpieczna ewakuacja nie jest możliwa: 

 zamknij drzwi,  

 zastaw drzwi ciężkim meblem, ławkami, 

 wyłącz wszystkie światła, 

 wyłącz/wycisz wszystkie urządzenia elektroniczne, 

 połóż się na podłodze z dala od drzwi i okien, 

 nie otwieraj nikomu drzwi, służby ratownicze zrobią to same, 

 zachowaj ciszę. 
 

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 bezpośrednio zagrożone w bezpośrednim kontakcie 

z napastnikiem WALCZ, a jeżeli nie jesteś w stanie podjąć walki BŁAGAJ O LITOŚĆ. 

 

4.   Powiadomienie służb ratowniczych o wtargnięciu uzbrojonego napastnika (w przypadku 

ewakuacji lub gdy nie jest ona przeprowadzona, najszybciej jak to możliwe ze względu 

bezpieczeństwa). 



Telefoniczne alarmowanie wybranie numeru alarmowego 112 lub 997, po zgłoszeniu się 

dyżurnego operatora spokojnie i wyraźnie należy podać (jeżeli to możliwe): 

 miejsce zdarzenia, 

 imię i nazwisko zgłaszającego, numer telefonu, 

 rodzaj zdarzenia, 

 informacje o zagrożeniu życia i zdrowia ludzkiego, 

 liczbę napastników, opis wyglądu napastników, 

 ilość i rodzaj broni, 

 liczbę ofiar i gdzie je widziano. 

 

Po powiadomieniu nie należy odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. 

Przyjmujący może zażądać: wykonania dodatkowych informacji, które w miarę możliwości 

należy podać. 

Jeżeli sytuacja nagle się zmieni, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru 112 lub 997. 

Po przybyciu na miejsce służb, jeżeli to możliwe, należy przekazać dodatkowe informacje tj.: 

 ile osób opuściło budynek, 

 ile osób zostało w budynku  

 pokazać plany budynku i drogi ewakuacji, 

 gdzie ostatnio był widziany agresor, 

 czym przyjechał lub skąd przyszedł napastnik. 

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

 

Podczas działań służb ratowniczych: 

 zachowaj spokój, 

 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 

 

 

 

 


