
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Dyrektora Przedszkola nr 429 
w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa  
obowiązujących w Przedszkolu nr 429 z 23.01.2019 

 
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WTARGNIĘCIA 

NAPASTNIKA NA TEREN PRZEDSZKOLA 

 

1. Decyzję o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego w przypadku 

ujawnienia zagrożenia wynikającego z wtargnięcia uzbrojonego napastnika na teren 

placówki, podejmuje każdy kto zauważy na terenie placówki napastnika lub posiada 

informacje o jego obecności: 

 komunikat ostrzegawczy (słowny) – ,,Uwaga napastnik”- powtórzone trzy razy. 

2. Wykonuj polecenia napastników, jeśli padną strzały, natychmiast połóż się twarzą do 

ziemi, ochraniając rękami głowę. Jeśli zdołasz, połóż na ziemi dzieci i osoby 

niepełnosprawne. 

3. W razie strzelaniny pozostań na podłodze, jeśli możesz znajdź solidną osłonę, nie wyglądaj 

przez okna i drzwi. 

4. Gdy nie ryzykujesz wykrycia przez napastników powiadom policję o zdarzeniu. 

5. Wobec napastników nie bądź bohaterem, nie prowokuj agresji. 

6. Nie wykonuj gwałtownych ruchów, samowolnie nie odbieraj dzwoniących telefonów.  

7. W miarę możliwości zapamiętaj przebieg ataku, sprawców, ich uzbrojenie i miejsca,  

w których przebywali - twoje informacje pomogą policji. Nigdy jednak nie wpatruj się długo 

i uporczywie w napastnika. 

8. Jeśli wykonanie żądanych przez napastnika czynności jest niemożliwe, poinformuj go  

o tym.  

9. Nigdy nie utrudniaj napastnikom ucieczki.  

10. Podczas ataku przestrzegaj następujących zasad! 

 nie okazuj agresji, 

 postaraj się zachowywać spokojnie, 

 staraj nie odwracać się tyłem do terrorystów, 

 nie okazuj widocznego strachu, 

 nie wpatruj się natarczywie w terrorystów, 



 nie dyskutuj z nimi, 

 nie komentuj ich zachowania i wypowiedzi, 

 nie kłam i nie staraj się oszukiwać, 

 nie zgłaszaj się do niczego na ochotnika, 

 nie zwracaj uwagi na siebie, 

 nie bądź usłużny wobec terrorystów, nie stwarzaj wrażenia podlizywania się,  

 nie przebywaj dłużej w pobliżu drzwi i okien,  

 zawsze jedz i pij, jeśli pozwalają, 

 w razie szturmu antyterrorystów rób, co każą szturmowcy, nie pomagaj bez polecenia, 

 po akcji podporządkuj się procedurom specjalnym, udziel wszelkich możliwych 

informacji podczas składania zeznań 

11. Ewakuacja tylko w przypadku bezpośredniej bliskości wyjścia, z dala od źródła 

zagrożenia/napastnika. Decyzję o ewakuacji podejmuje osoba mająca wychowanków pod 

opieką. 

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. 

Podczas ewakuacji: 

 zachowaj ciszę, spokój, rozwagę, 

 udzielaj pierwszej pomocy w miejscu bezpiecznym, jedynie wtedy, gdy nie ma to 

wpływu na własne bezpieczeństwo, 

 ostrzegaj o niebezpieczeństwie, 

 w przypadku opadów deszczu, śniegu lub panującego zimna, przeprowadź dzieci do 

innego wcześniej ustalonego obiektu. 

Jeżeli bezpieczna ewakuacja nie jest możliwa: 

 zamknij drzwi, 

 zastaw drzwi ciężkim meblem, ławkami, 

 wyłącz wszystkie światła, 

 wyłącz/wycisz wszystkie urządzenia elektroniczne, 



 połóż się na podłodze z dala od drzwi i okien, 

 nie otwieraj nikomu drzwi, służby ratownicze zrobią to same, 

 zachowaj ciszę. 

12. Jeżeli jest to możliwe udzielaj pierwszej pomocy poszkodowanym. 

13. Jeżeli nie miałeś możliwości ewakuować się lub ukryć albo zabarykadować  

w pomieszczeniu bezpiecznym, a twoje życie lub zdrowie jest bezpośrednio zagrożone  

w bezpośrednim kontakcie z napastnikiem WALCZ, a jeżeli nie jesteś w stanie podjąć walki 

BŁAGAJ O LITOŚĆ. 

14. Powiadomienie służb ratowniczych o wtargnięciu uzbrojonego napastnika (w przypadku 

ewakuacji lub gdy nie jest ona przeprowadzona, najszybciej jak to możliwe ze względu 

bezpieczeństwa). 

Telefoniczne alarmowanie – wybranie numeru alarmowego 112 lub 997, po zgłoszeniu się 

dyżurnego operatora spokojnie i wyraźnie należy podać (jeżeli to możliwe): 

1. miejsce zdarzenia, 

2. imię i nazwisko zgłaszającego, numer telefonu, 

3. rodzaj zdarzenia, 

4. informacje o zagrożeniu życia i zdrowia ludzkiego, 

5. liczbę napastników, opis wyglądu napastników, 

6. ilość i rodzaj broni, 

7. liczbę ofiar i gdzie je widziano. 

Po powiadomieniu nie należy odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia 

zgłoszenia. Przyjmujący może zażądać: udzielenia dodatkowych informacji, które w miarę 

możliwości należy podać. 

Jeżeli sytuacja nagle się zmieni, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru 112 lub 

997. 

15. Po przybyciu na miejsce służb, jeżeli to możliwe, należy przekazać dodatkowe informacje: 

1) ile osób opuściło budynek, 

2) ile osób zostało w budynku i na jakich poziomach, 

3) pokazać plany budynku i drogi ewakuacji, 

4) gdzie ostatnio był widziany agresor, 

5) czym przyjechał lub skąd przyszedł napastnik. 



Jeżeli posiadasz istotne informacje o napastnikach lub ofiarach, przekaż je służbom 

ratowniczym. 

16. Podczas działań służb ratowniczych: 

 zachowaj spokój, 

 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 

17. Ogólne zasady postępowania gdy zauważono napastnika: 

 ostrzeż innych wcześniej ustalonym sygnałem, 

 nie lekceważ ostrzeżenia, 

 uciekaj, jeśli masz możliwość, 

 zamknij i zabarykaduj drzwi, zejdź ze światła drzwi, jeżeli nie masz możliwości ucieczki, 

 schroń się w bezpiecznym miejscu, 

 zadzwoń pod numer alarmowy, zawiadom policję, 

 chowaj się w ostateczności WALCZ lub BŁAGAJ O LITOŚĆ, 

 wykonuj polecenia służb, 

 trzymaj ręce w sposób widoczny, 

 biegnij do bezpiecznych stref. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W przypadku powstania zdarzenia niebezpiecznego (wypadku, innego wydarzenia 

zagrażającego dziecku lub innego niepokojącego), utrudniającego podjęcie właściwej 

decyzji pod nieobecność dyrektora, każdy pracownik, a zwłaszcza nauczyciele wszystkich 

grup mają obowiązek natychmiastowego telefonicznego skontaktowania się z dyrektorem 

przedszkola. 

2. W sytuacjach, które nie zostały uregulowane niniejszą procedurą, decyzję o trybie 

postępowania podejmuje dyrektor przedszkola. 

Procedura wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 


