
PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA OSÓB PRZEBYWAJACYCH NA TERENIE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5  W BOLESŁAWCU 

NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO -
INCYDENTEM BOMBOWYM

Najgroźniejszym  z  możliwych  aktów  terrorystycznych  jest zamach  bombowy.

Zdarzają się przypadki, że podłożona bomba zostanie ujawniona przed eksplozją. Specjaliści
posługują się w tym przypadku terminem "incydent bombowy".

Informacji  o  zagrożeniu  incydentem  bombowym  nie  wolno  bagatelizować  ani
lekceważyć.

ZAPAMIĘTAJ !
 Wybuch jest sytuacją nagłą i nieodwracalną,
 Jeśli widzisz "bombę", to ona "widzi" też ciebie, a to oznacza, że jesteś w polu jej

rażenia.

1. Przydział obowiązków
Woźny lub osoba zastępująca:

1. Sprawdza  czy  wszystkie  wyjścia  ewakuacyjne  są  otwarte,  jeżeli  nie  to
natychmiast je otwiera,

2. Wyłącza  dopływ  prądu,  przeciwpożarowy  wyłącznik  prądu  znajduje  się  przy
głównym wejściu z prawej strony,

3. Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora.
 
Dyrektor:

1. Powiadamia służby ratunkowe wg ustalonej kolejności,
2. Podejmuje decyzję o  ewakuacji  i  postępuje zgodnie z   procedurą ewakuacji  –

sygnał akustyczny ciągły.
 
Wychowawcy klas, nauczyciele:

1. Nakazują opuszczenie budynku uczniom,
2. Nadzorują przebieg ewakuacji,
3. Wykonują polecenia dyrektora.

 
Ogłoszenie alarmu w czasie zagrożenia "bombowego"
Sygnał akustyczny ciągły
Powtarzana zapowiedź słowna – Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm ewakuacyjny
szkoły.

 
Miejsce do ewakuacji
Na miejsce zbiórki wyznacza się boisko szkolne



Odwołanie alarmu  
Po podjęciu  przez  Dyrektora decyzji  o  odwołaniu ewakuacji  wyznaczeni  pracownicy
podają komunikat o treści:  
„Uwaga,  Uwaga  Odwołuje  się  zagrożenie  terrorystyczne.  Można  wracać  do  obiektu
szkoły”
2.   SYMPTOMY  WYSTĄPIENIA  ZAGROŻENIA  INCYDENTEM  BOMBOWYM.
Zainteresowania i uwagi wymagają:
 Rzucające się w oczy nietypowe zachowania osób,
 Pozostawione bez opieki przedmioty typu: teczki, paczki, pakunki itp.,
 Osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku.
 
O  swoich  spostrzeżeniach  poinformuj:  Dyrektora,  Policję  lub  Straż  Miejską.

JAK  POSTĘPOWAĆ  W  SYTUACJACH  ZAGROŻENIA  INCYDENTEM
BOMBOWYM

      Jeżeli  jesteś  osobą,  która  dowiedziała  się  o  podłożeniu ładunku wybuchowego lub
ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co, do którego istnieje podejrzenie, że może
on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinieneś natychmiast ten fakt zgłosić:
 Dyrektorowi,
 Służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na tym terenie - w najbliższej jednostce

Policji lub Straży Miejskiej.

Informacji takiej nie należy rozpowszechniać, gdyż jej przekazanie osobom trzecim,
może  doprowadzić  do  paniki  i  w  konsekwencji  utrudnić  przeprowadzenie  sprawnej
ewakuacji osób z zagrożonego miejsca.

Zawiadamiając Policję staraj się podać następujące informacje:
 Rodzaj  zagrożenia  i  źródło  informacji  o  zagrożeniu  (informacja  telefoniczna,

ujawniony podejrzany przedmiot),
 Treść rozmowy z osobą przekazująca informację o podłożeniu ładunku wybuchowego,
 Numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej

przyjęcia,
 Opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu:

1. Do czasu przybycia Policji należy w miarę istniejących możliwości zabezpieczyć
zagrożone miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa, bez narażania
siebie i innych osób na niebezpieczeństwo.

2. Po przybyciu  Policji  na  miejsce  incydentu  bombowego,  przejmuje  ona  dalsze
kierowanie akcją.

3. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów.
4. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia "bomby" użytkownicy

pomieszczeń  powinni  sprawdzić  swoje  miejsce  pracy  i  jego  bezpośrednie
otoczenie celem odnalezienia przedmiotów nieznanego pochodzenia.

5. Podejrzanych przedmiotów  NIE WOLNO DOTYKAĆ! O ich lokalizacji należy
powiadomić administratora obiektu.



6. Pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, toalety, piwnice) oraz
najbliższe  otoczenie  zewnętrzne  obiektu  sprawdzają  i  przeszukują  osoby
wyznaczone lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo    w danej instytucji.

7. Po  ogłoszeniu  ewakuacji  należy  zachować  spokój  i  opanowanie,  pozwoli  to
sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon.

8. Po ogłoszeniu ewakuacji  w miejscu twojej  pracy należy je opuścić,  zabierając
rzeczy osobiste ( dziennik, torebki, siatki, nesesery, plecaki itp.).

9. Identyfikacją  i  rozpoznawaniem  zlokalizowanego  ładunku  wybuchowego  oraz
jego neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki
organizacyjne Policji.

3.  Zasady postępowania z uczniami:

1. Wyciszyć dzieci.

2. Wydać  polecenie  spakowania  się,  zwrócić  uwagę  na  dzieci
z niepełnosprawnością.

3. Ustawić  dzieci  w  parach,  sprawdzić  czy  wszystkie  dzieci  są,  osoby
niepełnosprawne poprosić o przejście do przodu.

4. Wydawać krótkie polecenia np. ,,wychodzimy na korytarz i zatrzymujemy na
korytarzu”.

5. Wyprowadzić dzieci w miejsce wyznaczone do ewakuacji (boisko szkolne).

6. Sprawdzić czy wszystkie dzieci wyszły.

7. Powiadomić rodziców o miejscu odbioru dziecka.

8. Zachować ciszę, spokój i rozwagę.



PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA OSÓB PRZEBYWAJACYCH NA TERENIE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W BOLESŁAWCU 

NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO -
WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA 

Decyzję  o  ogłoszeniu  sygnału  alarmowego  lub  komunikatu  ostrzegawczego,
w przypadku ujawnienia zagrożenia wynikającego z wtargnięcia uzbrojonego napastnika na
teren placówki, podejmuje każdy z  przygotowanych i przeszkolonych do tego pracowników
placówki, wówczas, gdy,  takie zagrożenie zaobserwuje lub  będzie miał podejrzenie, że takie
zagrożenie może za chwilę wystąpić lub taką informację o zagrożeniu otrzymał.

Sygnałem alarmowym w sytuacji wtargnięcia napastnika na teren Szkoły
Podstawowej nr 5 w Bolesławcu jest seria trzech krótkich dzwonków.

Odwołanie alarmu  
Po podjęciu przez Dyrektora decyzji o odwołaniu ewakuacji wyznaczeni pracownicy 
podają komunikat o treści:  
„Uwaga! Uwaga! Odwołuje się zagrożenie terrorystyczne. Można wracać do obiektu 
szkoły”

1.Uciekaj z zagrożonego miejsca drogą ewakuacji, jeżeli jesteś bezpieczny powiadom służby
ratownicze  o wtargnięciu  uzbrojonego napastnika  lub  napastników,  zadzwoń pod numer
alarmowy 112 lub 997. Po zgłoszeniu się dyżurnego należy podać następujące informacje:
-  nazwisko i imię oraz numer telefonu,
- rodzaj zagrożenia,
- liczbę napastników,
- opis wyglądu napastników oraz rodzaj broni (palna długa, krótka, nóż lub inne narzędzie
ostre, urządzenia wybuchowe itp.),
- miejsce zdarzenia.
Po  powiadomieniu  nie  należy  przerywać  połączenia.  Przyjmujący  może  zażądać
dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.

2.  Jeżeli sytuacja nagle się zmieni, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru 112
lub 997.
3. Po przybyciu na miejsce służb, jeżeli to możliwe, przekaż dodatkowe informacje:
- ile osób opuściło budynek,
- ile osób zostało w budynku i na jakich poziomach,
-  plany budynku i drogi ewakuacji,
- gdzie ostatnio był widziany agresor,
- czym przyjechał lub skąd przyszedł napastnik.
4.  Ewakuuj  się  tylko  w  przypadku  bezpośredniej  bliskości  wyjścia,  z  dala  od  źródła
zagrożenia.
W przypadku zarządzenia ewakuacji:
- zostaw wszystkie swoje rzeczy w miejscu, gdzie się znajdują,



- korzystaj z wyznaczonej drogi ewakuacji,
- po drogach ewakuacyjnych poruszaj się szybko, unikaj blokowania ruchu, zatrzymywania
się, czy też gwałtownego napierania na poruszających się z przodu.

W trakcie ewakuacji: 
- zachowaj ciszę, spokój, rozwagę,
- udzielaj pierwszej pomocy w miejscu bezpiecznym, jedynie wtedy, gdy nie ma to wpływu
na własne bezpieczeństwo,
- ostrzegaj o niebezpieczeństwie,
Jeżeli bezpieczna ewakuacja nie jest możliwa:
- zamknij drzwi – zostawiamy klucz w zamku i w miarę możliwości informujemy dyrektora
placówki o zagrożeniu, 
- zastaw drzwi ciężkim meblem, ławkami,
- wyłącz wszystkie światła,
- wyłącz/wycisz wszystkie urządzenia elektroniczne,
- staraj się uspokoić dzieci, zapanuj w miarę możliwości nad własnymi emocjami,
 -nakaż dzieciom położyć się na podłodze z dala od drzwi i okien,
-sprawdzamy czy dzieci niepełnosprawne wykonały polecenie,
- kładziemy się obok dzieci nadwrażliwych emocjonalnie,
- zachowaj ciszę,
-  dopóki  nie  zostanie  wydane  polecenie  wyjścia  nie  pozwól  dzieciom  wychodzić
z pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi i okna,
- jeżeli jest to możliwe udzielaj pierwszej pomocy poszkodowanym.
Jeżeli  nie  miałeś  możliwości  ewakuować  się  lub  ukryć  albo  zabarykadować
w pomieszczeniu bezpiecznym, a twoje życie lub zdrowie jest zagrożone w bezpośrednim
kontakcie z napastnikiem – WALCZ, a jeżeli nie jesteś w stanie podjąć walki – BŁAGAJ
O LITOŚĆ.

PODCZAS DZIAŁAŃ SŁUŻB RATOWNICZYCH:

- jeżeli nie jesteś pewien, że to służby ratownicze nie otwieraj drzwi,
 - służby zrobią to same,
-  bądź  przygotowany  na  surowe  traktowanie  przez  Policję.  Dopóki  nie  zostaniesz
zidentyfikowany jesteś dla nich potencjalnym napastnikiem,
 - stosuj się do wszystkich poleceń służb,
- nie trzymaj nic w rękach,
- nie zadawaj pytań podczas ewakuacji,
- unikaj gwałtownych ruchów, alarmujących gestów itp.,
- poddaj się kontroli bezpieczeństwa,
- jeżeli posiadasz istotne informacje o napastnikach lub ofiarach, przekaż je służbom 
ratowniczym.
PO ZAKOŃCZENIU AKCJI:

- sprawdź obecność dzieci celem upewnienia się, czy wszyscy opuścili budynek – o braku 
któregokolwiek dziecka poinformuj Policję,
- nie pozwól żadnemu z dzieci samodzielnie wrócić do domu,



- prowadź ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców/ osoby upoważnione.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA OSÓB PRZEBYWAJACYCH NA TERENIE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W BOLESŁAWCU 

NA WYPADEK ZAGROŻENIA CHEMICZNEGO 

CEL: Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły    
w razie zagrożenia chemicznego.

1. Nakrywamy substancję materiałem.
2. Wychodzimy z klasy.
3. Ustawiamy uczniów w parach.
4. Sprawdzamy osoby niepełnosprawne (w przypadku starszych dzieci wyznaczamy 

osobę do pomocy).
5. Zamykamy drzwi.
6. Sprowadzamy dzieci do bezpiecznego miejsca.
7. Powiadamiamy dyrekcję.

Ogłoszenie alarmu na wypadek ataku chemicznego

Sygnał akustyczny ciągły
Powtarzana zapowiedź słowna – Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm ewakuacyjny
szkoły.

 
Miejsce do ewakuacji
Na miejsce zbiórki wyznacza się boisko szkolne

Odwołanie alarmu  
Po podjęciu  przez  Dyrektora decyzji  o  odwołaniu ewakuacji  wyznaczeni  pracownicy
podają komunikat o treści:  
„Uwaga, Uwaga Odwołuje się zagrożenie. Można wracać do obiektu szkoły”

INFORMACJA NA TEMAT TELEFONÓW ALARMOWYCH

999 - Pogotowie Ratunkowe

998 - Straż Pożarna

997 - Policja

0048-75-6447990 – Straż Miejska Bolesławiec

987 - Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego



112 - telefon alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych

0 800 120 226 - infolinia Policji (połączenie bezpłatne)


