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ZASADY EWAKUACJI W PRZYPADKU ATAKU 

TERRORYSTYCZNEGO 

 

Wtargnięcie napastnika do szkoły, użycie broni palnej, noża i innego 

niebezpiecznego narzędzia. 

 

SYGNAŁ ALARMOWY 

Do powiadomienia należy wykorzystać środki łączności wewnętrznej (radiowęzeł, 

telefon, powiadomienie głosem, dziennik elektroniczny) 

W przypadku zagrożenia terrorystycznego sygnałów akustycznych (dzwonek) nie 

stosuje się. 

 

Podstawowe wytyczne 

1. Wicedyrektor lub osoba funkcyjna w danym budynku szkoły wyznacza osoby, 

które w przypadku zagrożenia terrorystycznego będą odpowiadały za: 

a. zamknięcie bram wjazdowych / wejściowych na teren szkół; 

b. drzwi wejścia głównego do budynków; 

c. otwarcia drzwi ewakuacyjnych z budynków. 

2. W przypadku zagrożenia terrorystycznego na teren szkół nie może wejść żadna 

osoba czy wjechać samochód oprócz służb ratunkowych (policja, straż pożarna, 

pogotowie, itp.) 

 

Jeżeli nie było szansy na ucieczkę, należy ukryć się i zabarykadować. 

Nauczyciele, aktualnie prowadzący zajęcia programowe z uczniami obowiązani są: 

1. Znać stan liczebny klasy, z którą odbywają zajęcia lekcyjne. 

2. Wyciszyć uczniów i zadbać, aby wśród nich nie wybuchła panika – zwracaj się do 

nich po imieniu. 

3. Nie pozwolić uczniom wychodzić z pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi i 

okna, dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia oraz nakazać położyć się na 

podłodze. 

4. Bezwzględnie należy wyciszyć / wyłączyć telefony. 

5. Zgasić światło, zasłonić okna. 

6. Jeśli padną strzały nie należy krzyczeć. 

7. Jeśli jest możliwość to należy powiadomić policję. 

 

W sytuacji bezpośredniego kontaktu z napastnikiem należy: 

1. Bezwzględnie wykonywać ich polecenia. 

2. Nie wykonywać gwałtownych ruchów, a o każdym zamiarze zmiany miejsca lub 

położenia uprzedzić napastników i pytać o pozwolenie. 
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3. W pełni podporządkować się poleceniom napastników – nie oszukuj terrorysty (na 

ich żądanie oddać im przedmioty osobiste, np.: telefon). 

4. Nie prowokować ich do użycia siły lub broni. 

5. Nie atakować napastników (poza oczywistymi przypadkami posiadania fizycznej 

lub liczebnej przewagi, kiedy środki posiadane przez napastnika nie mogą 

spowodować większych szkód, zwłaszcza dla życia i zdrowia interweniujących osób) 

6. Nie wpatrywać się w napastników, unikać ich wzroku. 

7. Zawsze korzystać z dobrej woli terrorysty. 

8. Poinformować napastnika o uczniach ze schorzeniami. 

 

W przypadku działań antyterrorystycznych 

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

2. Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej i wykonuj je. 

3. Nie trzyj oczy w przypadku użycia gazów łzawiących. 

4. Bądź przygotowany na surowe traktowanie przez policję. Dopóki nie zostaniesz 

zidentyfikowany, jesteś dla nich potencjalnym terrorystą. 

5. Po wydaniu polecenia wyjścia – opuść pomieszczenie jak najszybciej i oddal 

się we wskazanym kierunku. 

6. W bezpiecznym miejscu nauczyciel odpowiedzialny za swoją grupę, 

obowiązkowo sprawdza ich stan faktyczny. O braku któregokolwiek 

ucznia bezwzględnie należy powiadomić kierującego akcją. 

7. Po opanowaniu sytuacji należy: 

a. upewnić się o liczbie osób poszkodowanych i sprawdź, czy strzały z 

broni palnej nie spowodowały innego zagrożenia  

b. udzielić pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym, 

c. w przypadku, gdy ostrzał spowodował inne zagrożenie należy podjąć 

odpowiednie do sytuacji działania. 

 

 


