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SZCZEGÓŁOWE PROCEDURY POSTĘPOWANIA W 
SYTUACJACH NIEBEZPIECZNYCH 

 
POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

 Każdy, kto zauważy nawet najmniejszy pożar, jest zobowiązany natychmiast alarmować: 
 osoby znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie pożaru, 
 straż pożarną – tel. 998 lub 112, 
 dyrektora lub pracownika ds. zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, 
 organ prowadzący 

 Równocześnie z alarmowaniem jednostek straży pożarnej jeżeli to możliwe, należy przystąpić 
do akcji ratowniczo-gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego, w przeciwnym 
wypadku należy zamknąć drzwi oraz okna w pomieszczeniu, części budynku, aby ograniczyć 
rozprzestrzenianie się pożaru (dymu, ognia) i przystąpić do czynności ewakuacyjnych. 

 Do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej kierownictwo akcji 
przejmuje: 

 Dyrektor i pracownik ds. zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, 
 osoba go zastępująca,  
 kierownik akcji ratowniczo-gaśniczej w razie ich nieobecności. 

 W przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji osób i 
ewentualnie mienia z obiektu decyzję o podjęciu ewakuacji podejmuje kierujący przebiegiem 
akcji. 

 Po przybyciu straży pożarnej (np. w trakcie ewakuacji) kierujący przebiegiem akcji jest 
zobowiązany do złożenia zwięzłej informacji o przebiegu zdarzenia i podjętych działaniach 
(ewakuacji), a następnie podporządkowania się dowódcy przybyłej jednostki straży pożarnej. 

 Po uzyskaniu połączenia z ze strażą pożarną należy wyraźnie podać: 
 Co się pali, czy istnieje zagrożenie życia ludzkiego, 
 Dokładny adres, nazwę obiektu, w którym powstał pożar, 
 Kierunki dojazdu do budynku. 

 Rozłączyć rozmowę dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. 

 W razie potrzeby alarmować inne służby: 
 pogotowie ratunkowe – 999, 
 policja – 997, 
 pogotowie energetyczne – 991, 
 pogotowie gazowe – 992, 
 pogotowie wodno- kanalizacyjne – 994. 

 Alarmowanie straży pożarnej prowadzić z bezpiecznego miejsca. 

 Po zakończeniu akcji poinformować organ prowadzący i kuratorium oświaty o przebiegu 
zdarzenia. 
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POSTEPOWANIE W PRZYPADKU WYKONYWANIA PRAC POŻAROWO - 
NIEBEZPIECZNYCH 
 Dyrektor powołuje komisję ds. zabezpieczenia pożarowego, której przewodniczy. W jej skład 

wchodzą konserwator, kierownik gospodarczy, specjalista ds. bhp, pracownik ds. zwalczania 
pożarów i ewakuacji pracowników, pracownik firmy wykonującej prace. 

 Komisja ze swoich prac sporządza protokół wg wzoru zamieszczonego w instrukcji 
bezpieczeństwa pożarowego. 

Do prac pożarowo-niebezpiecznych dopuszcza się wyłącznie osoby z odpowiednimi 

uprawnieniami / kwalifikacjami, posiadające sprawny sprzęt techniczny, zabezpieczony przed 

możliwością wywołania pożaru. 

 Komisja wskazuje osoby odpowiedzialne za przygotowanie miejsca pracy, przebieg i 
zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy.  

 Komisja ocenia zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym będą wykonywane prace, oraz 
przygotowanie pomieszczeń/rejonu do prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych. 

Miejsce wykonywania prac pożarowo-niebezpiecznych należy wyposażyć w podręczny  sprzęt 

gaśniczy w ilości i rodzaju umożliwiających likwidację wszystkich źródeł pożaru. 

 Po zakończeniu prac pożarowo-niebezpiecznych dyrektor/zastępca dyrektora przeprowadza 
dokładną kontrolę w pomieszczeniu i pomieszczeniach/rejonach sąsiadujących, aby 
sprawdzić, czy nie występują jakiekolwiek oznaki pożaru i czy sprzęt został zdemontowany i 
odłączony od źródeł zasilania. Kontrolę, o której mowa wyżej, dyrektor/zastępca 
przeprowadza bezpośrednio po zakończeniu prac pożarowo-niebezpiecznych oraz po 
upływie 4 i 8 godzin, licząc od czasu zakończenia prac pożarowo-niebezpiecznych. Butle ze 
sprzężonym gazem mogą się znajdować na terenie obiektu wyłącznie w okresie 
wykonywania prac pożarowo-niebezpiecznych i pod stałym nadzorem. 

 Pracownik nadzoru (np. właściciel firmy) ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczną pod 
względem przeciwpożarowym realizację prac pożarowo-niebezpiecznych. 

 Protokoły komisji nadzorującej wykonywanie prac  pożarowo-niebezpiecznych przechowuje 
dyrektor szkoły w teczce dokumentującej realizację przepisów przeciwpożarowych.    

  

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU INCYDENTU BOMBOWEGO 

Uwaga! Zainteresowania i uwagi wymagają: 

 Rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania osób, 

 Pozostawione bez opieki przedmioty: teczki, torby, pakunki itp. 

 Pracownik szkoły, który przyjął zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego lub 
zidentyfikował przedmiot niewiadomego pochodzenia i ma podejrzenie, że może on 
stanowić zagrożenie dla osób i mienia, zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły. Informacji takiej 
nie należy przekazywać niepowołanym osobom, gdyż jej rozpowszechnianie może 
doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić prowadzenie sprawnej ewakuacji. 
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 Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze: 
pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie wodno-kanalizacyjne, 
pogotowie energetyczne. 

 Zawiadamiając policję, należy podać następujące informacje: 
 rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, podejrzany 

przedmiot), treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego. 
 numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu, oraz dokładny czas 

przyjęcia, 
 adres, numer telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej: opis miejsca i wygląd ujawnionego 

przedmiotu. 

Należy poczekać na potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia. 

 Po przybyciu na miejsce incydentu bombowego policja przejmuje dalsze kierowanie akcją. 

Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów. 

 Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia ”bomby” pracownicy obsługi 
sprawdzają swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie, w tym sale danej grupy 
uczniów, pod kątem obecności przedmiotów nieznanego pochodzenia.  

 Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! O ich lokalizacji należy powiadomić 
dyrektora (zastępcę dyrektora). 

 Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie i postępować zgodnie z 
procedurą ewakuacji. 

 Identyfikacją i rozpoznaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją 
zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne policji. 

 Po zakończeniu i uzyskaniu zgody od wyspecjalizowanych służb dyrektor zezwala na powrót 
do budynku i zawiadamia organ prowadzący i nadzorujący o zakończeniu akcji. 

 

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU CHOROBY ZAKAŹNEJ W SZKOLE 

Po otrzymaniu, np. od rodziców lub z mediów, informacji o podejrzeniu niebezpiecznej choroby 
zakaźnej u ucznia 
należy: 

 Potwierdzić wiadomość u: 
 lekarza, jeśli jest to możliwe, 
 dyżurującego inspektora sanitarnego. 

 Ustalić z inspektorem sanitarnym sposób postepowania. 

 Zawiadomić organ prowadzący. 

 Nadzorować przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych przez pracowników szkoły i uczniów. 

 Przygotować informację dla uczniów i rodziców przy współpracy z powiatową stacją 
sanitarno -epidemiologiczna. 

 Zorganizować (w razie potrzeby) spotkanie rodziców z lekarzem chorób zakaźnych lub 
przedstawicielem powiatowej  stacji sanitarno-epidemiologicznej. 
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POSTEPOWANIE W PRZYPADKU WTARGNIĘCIA NAPASTNIKÓW DO BUDYNKU 

SZKOŁY 

Uwaga! Podstawową zasadą jest zachowanie spokoju. 

 Należy poddać się woli napastników i wykonywać ściśle ich polecenia. 

 Należy postarać się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi 
(personifikować siebie i innych – zwracaj się do uczniów po imieniu). 

 Nie wolno prowokować napastników, należy zawsze pytać o pozwolenie np. gdy potrzeba się 
zwrócić do uczniów, personelu z jakimś poleceniem. 

 Należy postarać się zapamiętać szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia – informacje te 
mogą okazać się cenne dla służb ratowniczych. 

 Trzeba postarać się uspokoić uczniów i zapanować w miarę możliwości nad własnymi 
emocjami. 

 Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia: 

 nie wolno pozwolić uczniom wychodzić z pomieszczenia oraz wyglądać przez okna i drzwi, 

 należy nakazać uczniom położyć się na podłodze. 

 W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia należy wykonywać polecenia grupy 
antyterrorystycznej.     

 Po zakończeniu akcji:     
 należy sprawdzić obecność uczniów, aby upewnić się, czy nikogo nie brakuje, i w 

przypadku braku któregokolwiek ucznia natychmiast powiadomić policje, 
 żadnemu uczniowi nie wolno samodzielnie wrócić do domu, należy odnotować fakt 

odebrania ucznia przez rodziców/prawnych opiekunów. 
 

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU UŻYCIA BRONI PALNEJ NA TERENIE SZKOŁY 

 W sytuacji bezpośredniego kontaktu z napastnikami należy: 

 Nakazać uczniom położyć się na podłodze pod ławkami. 

 Uspokoić uczniów. 

 Dopilnować, aby uczniowie nie odwracali się tyłem do napastnika. 

 Dopilnować, aby uczniowie wykonywali polecenia terrorystów spokojnie -gwałtowny ruch 
może zwiększyć agresję napastników. 

 W miarę możliwości zadzwonić pod jeden z poniższych numerów alarmowych - 997 lub 
112 

Uwaga! Informując służby ratownicze, nie wolno rozłączać się, by jeśli jest to możliwe, na 

bieżąco relacjonować sytuację. 

 W opanowaniu sytuacji należy: 
 Ustalić liczbę osób poszkodowanych i sprawdzić, czy strzały z broni palnej nie 

spowodowały innego zagrożenia (np. pożaru). 
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 Zadzwonić lub wyznaczyć osobę, która zadzwoni pod jeden z numerów alarmowych- 
policja- tel. 997, pogotowie ratunkowe – tel. 999, tel. 112. 

 Udzielić pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym. 
 Jeśli ostrzał spowodował inne zagrożenie, podjąć odpowiednie do sytuacji działania. 
 Zapewnić osobom uczestniczącym w zdarzeniu pomoc psychologiczną.  

 

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU ZABÓJSTWA / SAMOBÓJSTWA NA TERENIE 
SZKOŁY 
 Należy powiadomić policję, pogotowie ratunkowe i organ prowadzący oraz sprawujący 

nadzór pedagogiczny. 

 Powiadomić poradnię psychologiczno-pedagogiczną i poprosić o zorganizowanie pomocy 
psychologicznej uczniom i nauczycielom. 

 Zabezpieczyć miejsce zdarzenia do czasu przybycia policji. 

 Nie udzielać informacji mediom, dopóki o śmierci nie zostanie powiadomiona najbliższa 
rodzina. 

 Jak najszybciej powiadomić najbliższą rodzinę o śmierci ucznia (pracownika). Należy zrobić to 
twarzą w twarz, unikać telefonu lub poczty. 

 Należy udzielić pomocy i wsparcia rodzinie zmarłego. 

 Zorganizować pracę szkoły w ten sposób, aby możliwy był proces interwencji kryzysowej- 
udzielenie wsparcia psychologicznego uczniom, pomoc w odreagowaniu traumatycznych 
przeżyć. 

 Przemyśleć i przygotować strategię kontaktowania się z mediami w sprawie śmierci ucznia 
lub pracownika.  

 

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU UCZNIA BĘDACEGO POD WPŁYWEM  ALKOHOLU, 
NARKOTYKÓW  LUB  INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH 

 Należy powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub osobę jego zastępującą oraz 
rodziców/opiekunów prawnych. 

 Odizolować ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawiać go 
samego; stworzyć warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie. 

 Wezwać lekarza, który stwierdzi stan trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielić pomocy 
medycznej. 

 Powiadomić policję w sytuacji, gdy rodzice odmawiają odebrania ucznia. 

 Jeżeli sytuacja powtarza się, należy powiadomić sąd rodzinny i policję. 

 

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU GDY NA TERENIE SZKOŁY ZNALEZIONO 
SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ WYGLĄDEM NARKOTYK 
 Należy zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych lub jej 

ewentualnym zniszczeniem. 
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 Powiadomić dyrektora szkoły. 

 Dyrektor powiadamia policję. 

 Przekazać zabezpieczoną substancję policji. 

 

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU GDY ZACHODZI PODEJRZENIE, ŻE UCZEŃ 
POSIADA PRZY SOBIE SUBSTANCJE ODURZAJĄCE 

 Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor itp.) żąda, aby uczeń 
przekazał mu podejrzaną substancję, okazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we 
własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z 
poszukiwaną substancją. 

Uwaga! Nauczycielowi nie wolno samemu dokonywać przeszukania. 

 Należy powiadomić dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów prawnych ucznia. 

 Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba zawiadamia policję. 

 Należy przekazać policji podejrzaną substancję, aby przeprowadziła ekspertyzy. 

 

WYKAZ NIEZBĘDNYCH TELEFONÓW 

Telefony alarmowe: 

 

 Pogotowie ratunkowe 999/112 

 Straż  pożarna 998/112 

 Policja  997/112 

 Numer alarmowy z tel. komórkowego 112 

 Pogotowie energetyczne 991 

 Pogotowie gazowe 992 

 Pogotowie ciepłownicze 993 

 Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994 
 


