
Procedura postępowania w przypadku wtargnięcia na teren  

przedszkola terrorystów. 

 

1. W sytuacji bez kontaktu z napastnikiem. 

1.Decyzję o alarmowaniu podejmuje dyrektor, jego zastępca lub każdy 

przeszkolony pracownik (woźny, instruktor bhp, menedżer bhp, wyznaczony 

zastępca), gdy takie zagrożenie zauważy lub otrzymał informację o zagrożeniu -

hasło: NAPASTNIK. 

2.Uruchomić sygnał dźwiękowy – 3 serie z gwizdka trzy razy. 

Głośne skandowanie hasła: UWAGA -NAPASTNIK! Powtórzone 3 razy. 

Jeżeli to możliwe osoba wysyła wiadomość do wszystkich nauczycieli. 

2. Zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu na wypadek wtargnięcia 

napastnika: 

Ewakuacja tylko w przypadku bezpośredniej bliskości wyjścia z dala od źródła 

zagrożenia, po wyraźnym poleceniu dyrektora przedszkola o ewakuacji. 

Ucieczka z zagrożonego miejsca drogą ewakuacji -docelowo –parking przy 

przedszkolu. 

-W przypadku zarządzenia ewakuacji: 

1.Zostaw wszystkie swoje rzeczy w miejscu, gdzie się znajdują. 

2.Korzystaj z wyznaczonej drogi ewakuacyjnej. 

3.Po drogach ewakuacyjnych poruszaj się szybko, nie blokuj ruchu. 

4.Zachowaj ciszę, spokój, rozwagę, przeciwdziałaj panice. 

5.Udzielaj pierwszej pomocy w miejscu bezpiecznym dla ciebie i 

poszkodowanych. 

6.Ostrzegaj o niebezpieczeństwie. 

-Jeśli bezpośrednia ewakuacja nie jest możliwa: 

1.Zamknij na klucz drzwi sali od środka. 

2.Zamknij wszystkie okna, aby uniemożliwić wtargnięcie lub wrzucenie czegoś. 



3.Uspokój uczniów -bądź opanowany. 

4.Zabarykaduj drzwi biurkiem, szafkami, krzesłami. 

5.Wycisz swój telefon. 

6.Każ dzieciom wejść pod ławki z dala od drzwi, położyć się na podłodze na 

brzuchu. 

7.Wyłącz oświetlenie. 

8.Pilnuj, aby w sali była bezwzględna cisza -spokojnym głosem powiedz 

dzieciom, że od tego zależy bezpieczeństwo wszystkich. 

9.Nie otwieraj drzwi. Służby ratownicze same to zrobią.  

10.Jeśli terroryści sforsują drzwi, wykonuj ich polecenia. 

11.Jeśli będzie taka możliwość, o zagrożeniu poinformuje cię seria krótkich 

sygnałów dźwiękowych z gwizdka: 3x3 

12.O zakończeniu akcji poinformuje cię zapowiedź ustna dyrektora. 

3. Procedura postępowania w przypadku ataku terrorystycznego 

- Wtargnięcie napastników do obiektu -kontakt bezpośredni. 

1.Poddaj się woli napastników –wykonuj ściśle ich polecenia. 

2. Pytaj zawsze o pozwolenie, np., gdy chcesz się zwrócić do dzieci z jakimś 
poleceniem.Mów do dzieci po imieniu spokojnym tonem.  

3. Zapamiętaj szczegóły dotyczące porywaczy (napastników) i otoczenia –

informacje te mogą okazać się cennedla służb ratowniczych.  

4. Staraj się uspokoić dzieci –zapanuj nad własnymi emocjami.  

5. Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia: nie pozwól dzieciom 

wychodzić z pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwii okna, nakaż dzieciom 

położyć się na podłodze na brzuchu.  

6. Jeśli twoje życie lub zdrowie jest zagrożone w bezpośrednim kontakcie z 

napastnikiemWALCZ lub BŁAGAJ O LITOŚĆ. 

7.W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonuj polecenia 

grupy antyterrorystycznej. 



UWAGA! Bądźprzygotowany na surowe traktowanie przez Policję. Dopóki nie 

zostanieszzidentyfikowany, jesteś dla nich potencjalnym terrorystą. 

8.Po zakończeniu akcji: 

a. Sprawdź obecność dzieci, upewnij się, czy wszyscy opuścili budynek -o braku 

któregokolwiek dziecka poinformuj Policję,  

b.nie pozwól żadnemu z dzieci samodzielnie wrócić do domu i nigdzie się 
oddalać,  

c. Prowadź ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców/osoby upoważnione.  

4. Procedura w wypadku wtargnięcie na teren przedszkola terrorystów. 

-W sytuacji bez kontaktu z napastnikiem. 

1.Zamknij na klucz drzwi sali od środka. 

2.Zamknij wszystkie okna, aby uniemożliwić wtargnięcie lub wrzucenie czegoś. 

3.Uspokój dzieci -bądź opanowany. 

4.Zabarykaduj drzwi biurkiem, szafkami, krzesłami. 

5. Wycisz telefon. 

6.Każ dzieciom wejść pod ławki z dala od drzwi, położyć się na podłodze na 

brzuchu. 

7.Wyłącz oświetlenie. 

8.Pilnuj, aby w sali była bezwzględna cisza-spokojnym głosem powiedz 

dzieciom, że od tego zależy bezpieczeństwo wszystkich. 

9.Nie otwieraj drzwi. Służby ratownicze same to zrobią.  

10.Jeśli terroryści sforsują drzwi, wykonuj ich polecenia. 

11.Jeśli będzie taka możliwość, o zagrożeniu poinformuje cię sygnał dźwiękowy 

w postaci 3gwizdków po trzy razy. 

12.O zakończeniu akcji poinformuje cię zapowiedź ustna dyrektora. 


