
I. OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 

WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA 

 

 

1. Zwracaj uwagę na to, co dzieje się wokół ciebie. Dotyczy to przede 

wszystkim miejsc publicznych, np.: szkoła, kościół, supermarket, środki 

komunikacji publicznej, imprezy masowe itp. Najważniejsze jest 

bezpieczeństwo własne jak również innych osób, które są wokół nas. 

 

2. Co może być sygnałem ostrzegającym o niebezpieczeństwie? 

a) nieznane osoby pojawiające się w okolicach i na terenie szkoły, 

b) rzucające się w oczy nietypowe zachowanie osób, 

c) pozostawione bez opieki przedmioty: paczki, torby, pakunki, samochody,                

a zwłaszcza furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach, tj. w pobliżu 

kościołów i miejsc organizowania imprez masowych i zgromadzeń. 

 

3. Jak postępować w przypadku zauważenia zagrożenia? 

a) nie podejmuj samodzielnej decyzji o interwencji, ponieważ może to  być 

sygnał do reakcji powodującej zwiększenie niebezpieczeństwa,  

b) w zależności od miejsca, w którym się znajdujemy o podejrzeniu 

zagrożenia informujemy osoby dorosłe. W szkole będą to wychowawcę, 

nauczyciel dyżurujący na przerwach, pedagog, wicedyrektor, dyrektor lub 

inny pracownik szkoły.  

c) jeżeli zaobserwujemy niebezpieczeństwo poza szkołą informuje o nim 

osoby dorosłe, które znajdują się wokół nas lub korzystamy z telefonów 

alarmowych:  

112 – ogólnoeuropejski numer alarmowy 

999 – pogotowie ratunkowe 

998 – straż pożarna 

997 – policja 

Pamiętaj telefony alarmowe są bezpłatne i dodzwonimy się z każdego 

telefonu. Kiedy korzystamy z telefonu alarmowego postępujemy z 

instrukcjami osoby, która przyjmuje od nas zgłoszenie. 



d) nie należy dotykamy podejrzanych przedmiotów pozostawionych bez 

opieki, 

e) nie naruszać zawartości podejrzanej przesyłki/pakunku (nie rozsypywać, 

nie przenosić, nie wąchać, nie powodować ruchu powietrza w 

pomieszczeniu),  

f) jeżeli zagrożenie jest poważne i zarządzona zostaje akcja ewakuacyjna 

lub ratownicza, stosujemy się do poleceń osób kierujących operacją, 

g) w czasie akcji ewakuacyjnej staramy się nie wpadać w panikę i uspokajać 

osoby, którzy panikują, tylko spokoju i bezpiecznie  opuścimy 

niebezpieczną strefę   

h) nigdy nie udawaj bohatera, reagowanie pozostaw profesjonalistom 

(policji, straży pożarnej, pogotowiu ratunkowemu). 

                             

4. Zachowanie się po wtargnięciu napastnika 

 kiedy ewakuacja jest niemożliwa: 

• ukryj się i zamknij drzwi, 

• zabarykaduj się zastawiając drzwi ciężkimi meblami, ławkami, 

• zachowaj ciszę, wycisz i uspokój uczniów, 

• zasłoń okno i zgaś światło, 

• zaopiekuj się osobami, które potrzebują pomocy, 

• wycisz telefon i nakaż wyłączyć telefony pozostałym osobom, 

• poinformuj Policję wysyłając SMS o zaistniałej sytuacji podając jak 

najwięcej szczegółów, 

• nie przemieszczaj się, 

• staraj się stać poniżej linii okien, nie stawaj przy drzwiach, 

• połóż się na podłodze, 

• jeżeli padną strzały nie krzycz, 

• nie otwieraj nikomu drzwi 

 bezpośredni kontakt z napastnikiem: 

• wykonuj bezwzględnie polecenia napastnika, 

• na żądanie napastnika oddaj przedmioty osobiste, np. telefon, 

• poinformuj, że nie możesz wykonać jakiegoś polecenia, 



• nie patrz napastnikowi w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego, 

• nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika, 

• swoim zachowaniem nie zwracaj na siebie uwagi, 

• nie lekceważ napastnika i nie bądź agresywny, 

• nie staraj się oszukiwać napastnika, 

• poinformuj napastnika o uczniach ze schorzeniami, 

• pytaj zawsze napastnika o pozwolenie, jeżeli potrzebujesz coś wykonać, 

• zawsze korzystaj z dobrej woli napastnika. 

 podczas działań służb ratowniczych 

• zachowaj spokój,  

• jeżeli nie jesteś pewien, że to służby ratownicze, nie otwieraj drzwi – 

służby zrobią to same,  

• nie próbuj pomagać służbom ratowniczym,  

• bądź przygotowany na traktowanie ciebie jako potencjalnego napastnika, 

dopóki twoja tożsamość nie zostanie potwierdzona, 

• jeżeli posiadasz istotne informacje o napastnikach lub ofiarach, przekaż je 

służbom ratowniczym, 

• nie uciekaj z miejsca zdarzenia oraz nie wykonuj gwałtownych ruchów, 

ponieważ możesz zostać uznany za napastnika, 

• połóż się na podłodze i trzymaj ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na 

wysokości głowy, 

• stosuj się do wszystkich poleceń służb, 

• nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących, 

• po wydaniu polecenia wyjścia-opuść pomieszczenie jak najszybciej, oddal 

się we wskazanym kierunku, 

• nie zatrzymuj się by zabrać rzeczy osobiste, ponieważ zawsze istnieje 

ryzyko zagrożenia 

 

 


