PROCEDURA
postępowania pracowników szkoły w sytuacji
napaści, ataku terrorystycznego lub zagrożenia miejscowego
w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mysłakowicach
1. Każdy pracownik jest zobowiązany do monitorowania bezpieczeństwa osób
przebywających na terenie szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży
będącej uczniami szkoły.
2. Monitorowanie bezpieczeństwa dotyczy w szczególności nauczycieli prowadzących zajęcia
(także w terenie), pełniących dyżury na przerwach oraz pracowników obsługi.
3. Monitorowanie bezpieczeństwa obejmuje obserwację pozostawionych bez nadzoru
pakunków, osób i ich zachowania w sąsiedztwie i na terenie szkoły.
4. O zagrożeniu należy powiadomić dyrektora szkoły, a jeśli sytuacja jest dynamiczna i tego
wymaga to należy bezpośrednio wykonać połączenie na telefon alarmowy 112 lub policję
997 (przedstawić się, podać miejsce zdarzenia i zwięźle opisać zagrożenie).
5. W przypadku osób „obcych” przejawiających podejrzane zachowanie (agresywnych,
posiadających np. broń, nóż, pałkę, ładunek wybuchowy itp), które zagraża bezpieczeństwu
należy w miarę możliwości uniemożliwić wtargnięcie intruza do szkoły, sali dydaktycznej
lub nakłonić go do opuszczenia terenu szkoły.
6. Jeśli intruz dostał się do szkoły i swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub
życia pracowników, dzieci (np. wzięto zakładników), nauczyciele uspokajają uczniów i
polecają zachowanie spokoju, ciszy oraz zalecają stosowanie się do wydawanych poleceń
terrorysty. Nadrzędnym celem działań pracowników szkoły jest przeciwdziałanie panice,
uszczerbkowi na zdrowiu i życiu własnym jak i powierzonych ich opiece uczniów.
7. Jeśli jest to możliwe, to należy przeprowadzić ewakuację dzieci i młodzieży z zagrożonego
obszaru, dotyczy także zagrożenia związanego z rozpyleniem niebezpiecznej substancji.
8. Jeśli ewakuacja jest niemożliwa lub grozi dekonspiracją miejsca pobytu, to w miarę
możliwości należy zamknąć pomieszczenie od wewnątrz, zgromadzić dzieci w
najodleglejszym zakątku sali i zachować ciszę. Jeśli jest to możliwe należy dyskretnie
wezwać pomoc.
9. O ile jest to możliwe dyrektor lub inny pracownik szkoły, po powiadomieniu organu
prowadzącego, podejmuje mediacje przeprowadzając rozmowę z terrorystą i przekazuje
jego żądania odpowiednim władzom.
10. Jednocześnie inny pracownik szkoły (wicedyrektor, sekretarz szkoły, kierownik
gospodarczy lub inna osoba będąca świadkiem) powiadamia policję lub straż pożarną.
11. W każdym przypadku, jeśli na skutek zamachu terrorystycznego lub zagrożenia
miejscowego dochodzi do wcześniejszego zakończenia zajęć szkolnych, obowiązkiem
nauczycieli jest skontaktowanie się z rodzicami i ustalenie formy bezpiecznego powrotu
ucznia do domu.

Akt terroru to użycie siły lub przemocy przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa, mające na
celu zastraszenie i w ten sposób wymuszenie realizacji określonych celów.
Do tego typu działań należą niszczenie mienia, sabotaż, szantaż (np. poprzez wzięcie zakładników, groźbę
użycia broni lub materiałów wybuchowych itp.) lub rozpylenie , rozlanie substancji szkodliwych, w tym
palnych.
Terrorysta to najczęściej uzbrojony, anonimowy intruz – zamachowiec, który swoim zachowaniem w wyraźny
sposób narusza zasady i normy współżycia społecznego bądź też w inny sposób stanowi zagrożenie dla
porządku na terenie szkoły, zdrowia i bezpieczeństwa uczniów lub innych osób przebywających na terenie
szkoły.

