
22 Wtargnięcie napastnika/terrorysty do szkoły 

Cel Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego uczniów w przypadku wtargnięcia 

napastnika lub ataku terrorystycznego 

Sposób 

postępowania 

 nauczyciel lub inny pracownik szkoły w sytuacji wtargnięcia uzbrojonego 
terrorysty lub napastnika do szkoły, w pierwszej kolejności stara się ewakuować 
uczniów w bezpieczne miejsce, 

 nauczyciel w miarę możliwości zawiadamia dyrektora Szkoły, 

 w przypadku  niemożliwości ucieczki nauczyciel zamyka się z uczniami w klasie, 
zamyka drzwi na klucz i barykaduje je sprzętami oraz gasi światło i w miarę 
możliwości zasłania okno, 

 nauczyciel zabarykadowany w klasie uspakaja uczniów, odsuwa ich od drzwi 
wejściowych oraz od okien i każe uczniom wyłączyć telefony komórkowe, 

 nauczyciel nakazuje uczniom skulić się i nie przemieszczać oraz nie wywoływać  
hałasu, 

 nauczyciel w miarę możliwości informuje wiadomościami SMS policję o 
zaistniałej sytuacji, 

 w przypadku bezpośredniego wtargnięcia do pomieszczenia napastnika, którego 
celem jest przejęcie kontroli nad Szkołą, należy wykonywać polecenia 
napastnika lub poinformować go, że nie można wykonać jakiegoś polecenia, 
żeby nie odebrał tego jako opór; nie patrzymy napastnikowi w oczy, zawsze 
pozostajemy  przodem do niego oraz nie zwracamy na siebie uwagi, 

 nauczyciel powinien uspokoić uczniów (dobrze zwracać się do nich 
bezpośrednio po imieniu) i zawsze pytać terrorystę o pozwolenie zwrócenia się 
do uczniów,  

 w przypadku bezpośredniego wtargnięcia do pomieszczenia napastnika, którego 
celem jest zabicie jak największej ilości osób, należy podjąć walkę jako ostatnią 
szansę ratowania życia, 

 w sytuacji działań antyterrorystycznych należy zabezpieczyć uczniów przed 
paniczną ucieczką i pozostać na miejscu, 

 nauczyciel nakazuje uczniom bezwzględne słuchanie poleceń i poddanie się 
działaniom antyterrorystycznym, 

 po  wydaniu przez antyterrorystów polecenia opuszczenia pomieszczenia, 
nauczyciel z uczniami opuszcza miejsce napadu jak najsprawniej i udaje się we 
wskazanym kierunku. 

Osoby 

odpowiedzialne 

Nauczyciel, pracownicy szkoły, dyrektor. 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

Statut 

Rozporządzenie MENiSz dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 

z późn. zm.) 

 


