POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGROŻENIA:
ATAKIEM TERRORYSTYCZNYM,
AKTAMI WANDALIZMU LUB ROZRUCHAMI ULICZNYMI,
OBCYMI OSOBAMI NA TERENIE SZKOŁY

Zapisy ogólne:
Każdy pracownik szkoły odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo na terenie szkoły.
Zainteresowania i uwagi wymagają:
- rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania osób;
- pozostawione bez opieki przedmioty, typu: teczki, paczki, pakunki itp.;
- osoby wyglądające na obcokrajowców. Należy pamiętać, że terrorysta nie zawsze musi być
odmiennej narodowości i wyróżniać się z tłumu szczególnym wyglądem;
- osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku;
- samochody, a w szczególności furgonetki, parkujące w pobliżu budynku szkoły lub hali
sportowej.
O swoich spostrzeżeniach informujemy dyrektora szkoły, a w przypadku niemożności
skontaktowania się z w/w wzywamy bezpośrednio Policję.
W razie konieczności dyrektor lub inna wyznaczona do tego celu osoba podejmuje decyzję o
ewakuacji budynku.
Podejrzanych przedmiotów NIE WOLNO DOTYKAĆ!
O ataku terrorystycznym (napad na obiekt z użyciem broni, noża, ładunku wybuchowego
lub innego niebezpiecznego narzędzia) informujemy ciągłym 10 sekundowym dźwiękiem
dzwonka szkolnego. W przypadku braku możliwości użycia dzwonka szkolnego
powiadamiamy o napadzie okrzykiem „terroryści, napad!!!”.
Po usłyszeniu sygnału alarmowego należy:
1. Zamknąć od wewnątrz drzwi na klucz i/lub zabarykadować się w sali, uniemożliwiając
wtargnięcie napastnikom;
2. Nie przebywać w okolicy drzwi i okien;
3. Nie wychodzić na korytarz do czasu odwołania alarmu;
4. W przypadku, gdy napastnicy zaatakują podczas przerwy śródlekcyjnej należy zejść jak
najszybciej z pola rażenia udając się do najbliższych pomieszczeń i tam postępować jak pkt.
1-3.
W przypadku bezpośredniego kontaktu z napastnikami należy:
1. W pełni podporządkować się ich wezwaniom;
2. Nie prowokować ich do użycia siły lub broni;
3. Nie wykonywać gwałtownych ruchów, zachowywać się spokojnie, a o każdym zamiarze
zmiany miejsca lub położenia (o ile jest to konieczne) uprzedzać napastników;
4. Nie ulegać panice (nie krzyczeć, nie płakać, nie histeryzować);
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 uporczywie w napastników, unikać ich wzroku;

7. Wszystkie polecenia i czynności napastników wykonywać posłusznie i spokojnie, nie
wykazując jednak zbytniej gorliwości – robić tylko to czego żądają;
8. Zajmować w miarę możliwości miejsca poza strefą działania napastników i poza drogami
ich przemieszczania się, zwłaszcza odwrotu, wykorzystując wszelkie możliwe zasłony (np.
meble);
9. W trakcie napadu próbować wezwać pomoc (np. wysyłając SMS z telefonu kom. na nr 112,
lub informując rodzinę), o ile nie wiąże się to z ryzykiem zauważenia przez napastników;
10. W przypadku szturmu na obiekt antyterrorystów, pozostać na miejscu, chronić cały czas
twarz (drogi oddechowe), pierś i brzuch, a ręce trzymać splecione na karku;
11. Starać się zapamiętać możliwie jak najwięcej szczegółów dot. wyglądu, zachowania się
napastników oraz przebiegu akcji;
12. W przypadku wycofania się napastników, do czasu przybycia policji, nie wychodzić
z obiektu i nie dotykać pozostawionych przez nich przedmiotów.

W przypadku aktów wandalizmu i rozruchów ulicznych należy:
1. Zawiadomić policję;
2. Zamknąć wszystkie pomieszczenia (drzwi i okna) i nikogo nie wypuszczać (wpuszczać) do
czasu uspokojenia sytuacji;
3. Obserwować teren i stan zagrożenia;
4. Przygotować pracowników do zapobieżenia skutkom tych ataków np. gaszenia pożarów
w zarodku, zapobieżenia grabieżom itp.
Postępowanie, kiedy osoby obce znajdą się na terenie szkoły.
1. Każdy pracownik szkoły spotykający w szkole i w jej najbliższym otoczeniu nieznane
osoby, powinien zapytać o cel wizyty tej osoby.
2. Osoba taka jest zobowiązana przy wejściu do szkoły, na wyraźne polecenie
przebywającego tam pracownika obsługi zgłosić, z kim chce się spotkać, poprzez podanie
swojego imienia i nazwiska oraz osoby, do której się udaje.
3. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły.
4. W innych przypadkach należy kierować osobę do sekretariatu, w dalszej kolejności do
Dyrektora szkoły.
5. W przypadku, gdy osoba obca odmawia podania celu wizyty, zachowuje się agresywnie
bądź stwarza zagrożenie dla osób przebywających w szkole, należy podjąć próbę
wyprowadzenia jej z terenu szkoły. Przy odmowie wyjścia należy wezwać pomoc. O
sytuacji niezwłocznie powinien zostać poinformowany Dyrektor szkoły.
6. Rodzice lub opiekunowie przyprowadzający dzieci do szkoły powinni bez zbędnej
zwłoki opuścić budynek szkoły.
7. Rodzice lub opiekunowie zgłaszający się po odbiór dziecka, powinni oczekiwać na
koniec zajęć przy głównym wejściu do szkoły, nie tworząc „tłumu”.

Zawiadamiając Policję należy podać następujące informacje:
- rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, ujawniony
podejrzany przedmiot);
- treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego;
- numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej
przyjęcia;
- adres, numer telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej;
- opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu.
Wskazane jest uzyskanie od Policji potwierdzenia przyjętego zgłoszenia.

