
PROCEDURA NR XIV - POSTĘPOWANIE 

W RAZIE WTARGNIĘCIA  DO SZKOŁY  

NAPASTNIKA Z NIEBEZPIECZNYM NARZĘDZIEM LUB BRONIĄ  

 

1. Nauczyciele , personel niepedagogiczny oraz dyrektor zawsze zwracają szczególną 

uwagę na: 

 Próby wejścia do szkoły pod błahym powodem  (rozpoznanie systemu) 

 Podrzucanie na teren szkoły paczek lub toreb  

 Pozostawione bez opieki przedmioty, paczki, torby, pakunki  

 Częste loty dronów nad szkołą (rozpoznanie celu) 

 Robienie zdjęć ze szkołą w tle  (rozpoznanie celu) 

 Pojawianie się osób nadmiernie interesujących się szkołą (rozpoznanie celu) 

 Ataki hackerskie  (rozpoznanie celu) 

 Samochody, a zwłaszcza furgonetki parkujące w miejscach nietypowych 

(rozpoznanie systemu) 

 Pojazdy bez rejestracji lub z widocznymi śladami włamania parkujące w 

okolicy szkoły  

 Nietypowe i rzucające się w oczy zachowanie osób postronnych w okolicy i na 

terenie szkoły 

 Młodzież, której odzież może maskować duże przedmioty. 

2. W razie wystąpienia podejrzanych sytuacji opisanych w pkt. 1 należy powiadomić 

policję. 

3. W przypadku wtargnięcia napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub bronią na 

teren szkoły nauczyciel opiekujący się uczniami powinien: 

 W razie niemożliwości ucieczki ukryć się, zamknąć drzwi do sali na klucz, 

zabarykadować wejście meblami, stołami itp. 

 Wyciszyć i uspokoić uczniów  

 Zaopiekować się uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 

tymi, którzy  potrzebują pomocy  

 Nakazać uczniom bezwzględnie się uciszyć i wyłączyć telefony  

 Powiadomić policję, wysyłając informacje tekstową o zaistniałej sytuacji 

 Zasłonić okna i zgasić światło  

 Nie przemieszczać się i zabronić tego uczniom  

 W przypadku strzałów położyć się na podłodze i nakazać to samo uczniom  

 Nie otwierać drzwi – interweniujące oddziały w razie konieczności same to 

zrobią.  

4. W przypadku bezpośredniego kontaktu z napastnikiem nauczyciel powinien : 

 Za każdym razem pytać go o pozwolenie , gdy chce zwrócić się do uczniów  

 Uspokoić uczniów 



 Bezwzględnie wykonywać polecenia napastnika  

 Unikać kontaktu wzrokowego 

 Nie odwracać się plecami do napastnika  

 Na żądanie napastnika oddać przedmioty osobiste  

 Nie zwracać na siebie uwagi  

5. Ewakuację można przeprowadzić tylko na wyraźna komendę sił interweniujących i 

zgodnie z ich wskazówkami  

 

 


