
Procedura postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika (terrorysty) do szkoły 

 

CEL: 

Zapewnienie bezpieczeństwa w razie zagrożenia życia i zdrowia dzieci i młodzieży przebywającej na 
terenie szkoły w przypadku wtargnięcia napastnika do szkoły 

Sposób postępowania: 

• Jeżeli nie było szansy na ucieczkę, należy ukryć  się, zamknąć drzwi na klucz 
(zabarykadować się). Opiekun powinien wyciszyć i uspokoić uczniów - wszelkie dźwięki 
wydostające się z sal lekcyjnych mogą spowodować próbę wejścia napastnika do 
pomieszczenia lub ostrzelanie sali lekcyjnej przez drzwi czy ścianę 

• Zaopiekować się uczniami ze specjalnymi potrzebami i uczniami, którzy potrzebują 
pomocy - należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci, które specyficznie reagują na stres i 
mogą mieć problemy z opanowaniem emocji 

• Należy kazać bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony - niespodziewane sygnały 
telefonów mogą zdradzić obecność osób wewnątrz zamkniętych pomieszczeń i zachęcić 
napastnika do wejścia 

• Należy poinformować policję wysyłając informację tekstową - SMS o zaistniałej 
sytuacji -  w przypadku wtargnięcia napastnika do szkoły niezbędnym jest natychmiastowe 
przekazanie informacji policji. Zasłonić okno, zgasić światło - należy zaciemnić salę aby 
utrudnić obserwację osób zabarykadowanych w salach lekcyjnych przez osoby 
współpracujące z napastnikami,  a znajdujące się  na zewnątrz obiektu szkolnego                                          

• Nie należy się przemieszczać - przemieszczanie się może powodować dźwięki lub cień, 
który może zostać zauważony przez napastników 

• Należy stanąć poniżej linii okien, zejść ze światła drzwi - przebywanie w świetle drzwi 
rzuca cień  i może zostać zauważone przez napastników. Zejść z linii strzału, położyć się na 
podłodze 

• Jeżeli padną strzały, nie krzyczeć 

• Nie otwierać nikomu drzwi - interweniujące oddziały policji w przypadku takiej 
konieczności same otworzą drzwi. Napastnicy mogą zmusić osoby funkcyjne do przekazania 
komunikatu, który ma spowodować otwarcie drzwi 

• W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia należy podjąć walkę, która 
może być ostatnią szansą na uratowanie życia. 

  

W przypadku bezpośredniego kontaktu z napastnikami, którzy dążą do przejęcia kontroli nad 
szkołą:     

• Należy wykonywać bezwzględnie polecenia napastnika 

• Na żądanie terrorystów należy oddać im przedmioty osobiste, np. telefon - wszelkie 
próby oszukania napastników mogą zakończyć się śmiercią osoby oszukującej 



• Należy poinformować, że nie można wykonać jakiegoś polecenia - w takim przypadku 
ewentualne niewykonanie polecenia napastników nie zostanie potraktowane jako próba 
oporu 

• Nie należy patrzeć terrorystom w oczy, unikać kontaktu, nie zwracać na siebie uwagi 

• Należy uspokoić uczniów, zawsze zwracać się do nich po imieniu 

• Należy poinformować napastnika o uczniach ze schorzeniami - wiedza ta w 
konsekwencji obniży agresję ze strony zamachowców wobec dzieci, których zachowanie 
odstaje od reszty 

• Należy pytać o pozwolenie co do każdej aktywności  i zawsze korzystać z dobrej woli 
terrorysty 

 

 W przypadku działań antyterrorystycznych podjętych przez policję:        

         

• Nie uciekać z miejsca zdarzenia, nie wykonywać gwałtownych 

• Nie próbować pomagać służbom ratowniczym 

• Należy położyć się na podłodze, trzymać ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na 
wysokości głowy 

• Słuchać poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej 

• Nie należy trzeć oczu w przypadku użycia gazów łzawiących - tarcie oczu tylko 
pogarsza skutki użycia gazu łzawiącego 

• Pytać o pozwolenie zaopiekowania się swoimi uczniami - wszelkie samowolne 
działania mogą zostać potraktowane jako akt agresji i mogą utrudnić akcję ratunkową 

• Odpowiadać na pytania 

• Po wydaniu polecenia wyjścia należy opuścić pomieszczenie jak najszybciej, oddalić 
się we wskazanym kierunku - w przypadku interwencji sił bezpieczeństwa należy wykonać 
polecenia dokładnie tak, jak tego chcą siły interwencyjne. Nie zatrzymywać się dla zabrania 
rzeczy osobistych 

 

 


