
Procedury reagowania w przypadku 
wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych 

zagrożeń fizycznych w szkole. 



Zagrożenia zewnętrzne: 
 
Do najczęściej występujących zewnętrznych zagrożeń fizycznych 
należą: podejrzenie podłożenia ładunku wybuchowego, podejrzenie 
otrzymania podejrzanej przesyłki, włamanie do szkoły połączone z 
kradzieżą, agresywne zachowanie ucznia, wtargnięcie osoby 
posiadającej broń, wtargnięcie terrorysty do szkoły, zagrożenie 
wybuchem pożaru lub wybuch pożaru, zagrożenie wybuchem gazu 
lub wybuch gazu, zagrożenie niebezpiecznymi środkami 
chemicznymi lub biologicznymi, zagrożenie katastrofą budowlaną i 
zagrożenie siłą żywiołową.  



W niemal każdym z powyższych przypadków dochodzi 
do ogłoszenia alarmu i ewakuacji uczniów oraz 
personelu szkoły. Sposób ich przeprowadzenia powinien 
być znany wszystkim, a ćwiczenia w przeprowadzaniu 
ewakuacji powinny odbywać się raz w roku szkolnym.  



 
1.1. Ewakuacja w trakcie lekcji i przerwy 
– zasady postępowania po ogłoszeniu 
alarmu w szkole/placówce oświatowej  
 



Ma on na celu zapewnienie bezpieczeństwa w razie 
zagrożenia życia i zdrowia młodzieży przebywającej na 
terenie szkoły. 
 Najczęstszymi przyczynami, dla których może zajść 
konieczność ogłoszenia alarmu w szkole, są zagrożenia 
związane z powstaniem pożaru, a także możliwość 
rozprzestrzenienia na terenie szkoły niebezpiecznych 
substancji chemicznych lub ładunków wybuchowych. 



Najważniejszym działaniem, jakie należy podjąć w 
przypadku stwierdzenia zagrożenia, jest jak najszybsze 
powiadomienie o niebezpieczeństwie wszystkich osób 
znajdujących się w strefie zagrożenia i natychmiastowe 
podjęcie działań mających na celu ratowanie zdrowia i życia 
osób zagrożonych.  
W tym celu korzystamy z sygnału alarmu lokalnego, którym 
w szkole są trzy sygnały dzwonka, trwające około 10 sekund 
każdy, następujące bezpośrednio po sobie. 



Alarm lokalny w szkole jest sygnałem, który powinien być 
znany wszystkim uczniom i pracownikom szkoły.  
Tylko w wypadku, gdy nastąpiło bezpośrednie zagrożenie 
życia, nauczyciel sam podejmuje decyzję o ewakuacji, nie 
czekając na ogłoszenie alarmu.  



O ewakuacji decyduje dyrektor, który po otrzymaniu 
meldunku od nauczyciela lub innej osoby zgłaszającej 
zagrożenie oraz rozpoznaniu sytuacji podejmuje decyzję     
o zawiadomieniu służb (policja, straż pożarna) i ogłoszeniu 
alarmu. 
 



Po rozpoznaniu zagrożenia i dokonaniu oceny sytuacji nauczyciel decyduje o możliwej 
i najkrótszej drodze ewakuacji z budynku. Uczniowie na polecenie nauczyciela 
ustawiają się w szeregu i w sposób zorganizowany kierują się do wskazanego wyjścia 
ewakuacyjnego. Należy się poruszać po prawej stronie korytarzy i klatek schodowych, 
wykonując polecenia osób funkcyjnych. Jeżeli alarm zostanie ogłoszony w czasie 
przerwy, uczniowie powinni skupić się wokół najbliżej stojącego nauczyciela. 
Nauczyciele i uczniowie, którzy mają lekcje na wyższych kondygnacjach, schodzą po 
stwierdzeniu, że uczniowie niższych kondygnacji opuścili już budynek i drogi 
ewakuacyjne są już wolne. Po opuszczeniu budynku uczniowie wraz z nauczycielem 
udają się na miejsce zbiórki. Jeżeli alarm jest ogłoszony w czasie przerwy to 
natychmiast udajemy się (jeżeli tylko nie zagraża to naszemu bezpieczeństwu) pod 
salę, gdzie mamy mieć zajęcia i stamtąd pod opieką nauczyciela postępujemy jak 
wyżej. 
Zbiórka na placu alarmowym służy sprawdzeniu obecności uczniów klas i ustalenia 
osób nieobecnych. Jest to bardzo istotne dla prowadzenia akcji ratunkowej przez 
wezwane służby ratownicze. 



1.2 Wtargnięcie napastnika (terrorysty) do szkoły  
 
-Jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj się, zamknij 
drzwi na klucz (zabarykaduj się) 
-Wycisz i uspokój uczniów 
-Zaopiekuj się uczniami ze SPE i uczniami, którzy 
potrzebują pomocy 
-Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony 
-Poinformuj policję wysyłając informację tekstową - SMS o 
zaistniałej sytuacji 
-Jeżeli padną strzały, nie krzycz  



1.3 Podłożenie ładunku wybuchowego  
 
-Prowadząc rozmowę z osobą informującą o podłożeniu ładunku 
wybuchowego zapamiętaj jak największą ilość szczegółów 
-Zapisz natychmiast wszystkie uzyskane lub zapamiętane informacje 
-Poinformuj niezwłocznie o otrzymaniu zgłoszenia osobę 
odpowiedzialną w szkole za uruchomienie procedury 
-Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego 
rozpocznij ewakuację zgodnie z planem ewakuacji 
-Nie używaj telefonu komórkowego - eksplozja ładunku może zostać 
zainicjowana falami emitowanymi przez telefon komórkowy 
 



1.4 Podłożenie podejrzanego pakunku  
-Odizoluj miejsce znajdowania się podejrzanego pakunku 
- Nie dotykaj, nie otwieraj i nie przesuwaj podejrzanego 
pakunku  
-Okryj pakunek w przypadku stwierdzenia wydobywania się 
z niego innej substancji (tylko jeżeli czas na to pozwala) 
-Poinformuj o stwierdzeniu pakunku osobę odpowiedzialną 
za uruchomienie procedury 
-Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego 
rozpocznij ewakuację zgodnie z planem ewakuacji 
-Nie używaj telefonu komórkowego 



1.5 Wypadek skażenia chemicznego lub 
biologicznego szkoły  
 
SYTUACJA, GDY NASTĄPIŁO SKAŻENIE SZKOŁY (SZKOŁA OTRZYMUJE 
INFORMACJĘ O MOŻLIWYM SKAŻENIU SUBSTANCJĄ 
CHEMICZNĄ/BIOLOGICZNĄ - NP. TELEFON O ZAMIARZE ATAKU). 
-zaalarmować wszystkich przebywających na terenie szkoły, a osoby 
przebywające na zewnątrz ewakuować do budynku szkoły przemieszczając 
się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru 
-natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby 
-w budynku - szkole, zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, 
wyłączyć klimatyzację 
-przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek 
przeniknięcia środka biologicznego lub chemicznych do wnętrza 
pomieszczeń 



SYTUACJA, GDY SZKOŁA ZOSTAŁA SKAŻONA SUBSTANCJĄ 
CHEMICZNĄ/BIOLOGICZNĄ, A ZAGROŻENIE ZOSTAŁO WYKRYTE 
NATYCHMIAST LUB SZYBKO PO JEGO POJAWIENIU SIĘ.  

 
-nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, 
nie ścierać cieczy 
- aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryć ją np. kocem 
- pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do 
przeciągów 
opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej 
substancji i nie wpuszczać do niego innych osób 
- powiadomić osobę odpowiedzialną za zarządzanie kryzysowe w szkole 
-natychmiast po ogłoszeniu ewakuacji powiadomić odpowiednie służby 
-jeśli miał miejsce kontakt z substancją, należy: umyć dokładnie ręce wodą i 
mydłem, zdjąć ubranie, które miało kontakt z podejrzaną substancją i włożyć 
do plastikowego worka 



2. Zagrożenia wewnętrzne 
 
Do najważniejszych zagrożeń wewnętrznych w szkole 
należą: agresywne zachowania ucznia oraz zjawisko tzw. 
fali, korzystanie przez uczniów z substancji 
psychoaktywnych, kradzież lub wymuszenia pieniędzy lub 
przedmiotów wartościowych, pedofilia, pornografia, 
prostytucja, picie alkoholu, wypadek lub czyn karalny 
dokonany przez ucznia. 



2.1 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia 
agresywnych zachowań w szkole lub tzw. fali  
 
1. Agresja fizyczna 
-Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie                
i wyeliminowanie tego zjawiska. Obowiązkiem każdego pracownika szkoły, który 
zaobserwował atak agresji fizycznej lub został o nim poinformowany jest 
przerwanie tego zachowania. Pracownik szkoły powinien w sposób stanowczy    
i zdecydowany przekazać uczestnikom agresji, że nie wyraża zgody na takie 
zachowanie. Należy mówić dobitnie, głośno, stanowczo, używać krótkich 
komunikatów. W razie potrzeby należy zadbać o uniemożliwienie dalszego 
kontaktu miedzy uczniami. 
-Pedagog szkolny i wychowawcy klas przeprowadzają rozmowy z rodzicami 
(opiekunami prawnymi) obydwu stron oraz ze sprawcą i ofiarą. Z rozmów 
sporządzają notatkę. 



Agresja słowna 
 
- Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu 
powstrzymanie i wyeliminowanie tego zjawiska 
- Należy powiadomić wychowawcę klasy i/lub dyrektora, 
pedagoga/psychologa. 
- Wychowawca (pedagog) przeprowadza rozmowę z uczniem 
mającą na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. -Rozmowę z 
ofiarą i agresorem należy przeprowadzić osobno. 
-Wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne stosuje się 
konsekwencje przewidziane w statucie lub regulaminie szkoły. 



2.2 Procedura postępowania na wypadek 
znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych  
 
W przypadku znalezienia podejrzanej substancji odurzającej na 
terenie szkoły, należy: 
- zachować szczególne środki ostrożności 
- zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej uczniów oraz ew. 
jej zniszczeniem 
- powiadomić dyrektora szkoły, który powiadamia Policję 
- ustalić (jeżeli to możliwe), do kogo znaleziona substancja należy 
- przekazać Policji zabezpieczoną substancję oraz informację o 
zaistniałej sytuacji 



 
W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia 
alkoholem:  
 
- powiadomić wychowawcę klasy ucznia  
- odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie  
- przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego  
- powiadomić dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji  
- powiadomić rodziców ucznia z prośbą o przybycie do 
szkoły/placówki  
- poinformować rodziców o obowiązującej w szkole procedurze  
  
 



W przypadku rozpoznania stanu odurzenia 
ucznia narkotykami/ dopalaczami: 
 
- przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy 
- w momencie rozpoznania odizolować ucznia od 
pozostałych uczniów w klasie 
- przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga 
szkolnego 
- poinformować dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji 
- wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia 



2.3 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia kradzieży lub 
wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych  
 
-Działania mające na celu powstrzymanie i niwelowanie tego zjawiska winny 
zostać podjęte bezzwłocznie 
- Osoba, która wykryła kradzież, winna bezzwłocznie powiadomić dyrektora 
szkoły 
- Należy przekazać sprawcę czynu pod opiekę pedagoga szkolnego lub 
dyrektora szkoły 
- Należy zabezpieczyć dowody przestępstwa tj. przedmiotów pochodzących z 
kradzieży lub wymuszenia i przekazanie ich Policji 
-Dyrektor szkoły winien wezwać rodziców (opiekunów prawnych) sprawcy i 
przeprowadzić rozmowy z uczniem w ich obecności. Należy sporządzić notatkę 
z tej rozmowy podpisaną przez rodziców 
 



2.4 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia 
przypadków pedofilii w szkole 
 
-powiadomić dyrektora oraz pedagoga/psychologa szkolnego 
- w przypadku potwierdzenia informacji o pojawianiu się osób 
obcych, zaczepiających uczniów, należy bezzwłocznie powiadomić 
najbliższą placówkę Policji 
- następnie dyrektor szkoły winien przekazać pracownikom szkoły 
informację o stwierdzonym zagrożeniu 
-w przypadku molestowania ucznia dyrektor winien wezwać do 
szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia 
-wychowawca lub pedagog winien przeprowadzić rozmowę z 
rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia sprawcy na temat zdarzenia 



Inne procedury: 
2.5 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków 
rozpowszechniania pornografii w szkole przez ucznia 
2.6 Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków 
prostytucji w szkole lub wśród uczniów 
2.7 Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przypadków 
niepokojących zachowań seksualnych uczniów w szkole 
2.8 Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole 
2.9 Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez ucznia czynu 
karalnego 
2. 10 Procedura postępowania na wypadek ucznia będącego ofiarą czynu 
karalnego 



Telefony alarmowe: 

 
TELEFONY ALARMOWE (GMINA) 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych   w Wadowicach  

                      tel/fax 33 873-42-84 

                      tel.      33 873-42-91 

                      tel.      33 873-42-69 

Gminny Zespół Reagowania przy Urzędzie Gminy   w Stryszowie  

                     Tel. 033/879 74 12 

                     Tel. 033/879 77 44 

Uwagi: W godz. pracy Urzędu 

KOMISARIAT POLICJI W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ  

                   Tel. 033/876 66 07 

                   Tel. 112 

 



  TELEFONY  ALARMOWE (POWIAT) 

  

STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH  

Wadowice ul. Batorego 2 

fax/ 033/ 823 - 24 - 33;  

873-19-29 

tel. 033/ 873 - 42 – 50  

tel. 033/ 873 - 42 - 00 

koordynator 873 42 84, 873 42 91 

Powiatowy Zarząd Dróg  

Wadowice ul. Kochanowskiego 1,  

tel. 033/823 44 23 

Komenda Powiatowa Policji  

Wadowice ul. Lwowska 13,  

tel. 033/873 10 08 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (CPR)  

Wadowice ul. Wojska Polskiego  

tel. 033/873 17 15,  

tel. 873 99 57,  

tel. 873 80 99 

Inspekcja Weterynaryjna Państwowy Inspektorat Weterynarii  

Wadowice ul. Nadbrzeżna 39a,  

tel. 033/823 34 22 

Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna  

Wadowice ul. Teatralna 2,  

tel. 033/823 37 66 

 



Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  

Wadowice ul. Batorego 2, 

 tel. 033/873 98 24 

Telekomunikacja Polska S.A. Rejon Wadowice  

Wadowice ul. Lwowska 7,  

tel. 033/823 32 32,  

obsługa klienta tel. 823 32 42 

Beskidzka Energetyka S.A. Zakład Energetyczny ENION SA Oddział w Bielsku-Białej, Beskidzka Energetyka PE Andrychów  

Wadowice ul. Wojska Polskiego 2d,  

tel. 872 36 00  

823 38 31 

BIELSKO-BIAŁA, ul. BATOREGO 17A;  

tel. 033/8131000  

fax +8221500; +8131063 

Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Rejon Dróg Krajowych  

Wadowice, Babica 67b,  

tel. 033/873 77 37 

Prokuratora Rejonowa w Wadowicach  

Wadowice ul. Żwirki i Wigury 9  

tel. 033/823 34 14 

Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura  w Wadowicach  

Wadowice ul. Mickiewicza 19,  

tel. 033/823 33 24 

FENIKS Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 

Radocza, ul. Dworska 9 

34-100 Tomice 

Telefon/Fax: (33) 876-14-66, (33) 873-10-01 

sekretariat@feniks-radocza.pl  

oik@feniks-radocza.pl 
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TELEFONY  ALARMOWE (WOJEWÓDZTWO) 

 

 WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA  

ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków 

tel.: (012) 416-20-91, 416-21-24,  

fax: (012) 416-20-93  

wsse.krakow.ek@kki.pl 

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA  

Plac Szczepański 5, 31-011 Kraków 

tel.: (012) 422-48-95, (012) 422-62-22 

www.krakow.pios.gov.pl 

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W KRAKOWIE  

ul. Rydla 19, 30-901 Kraków 

tel.: (012) 613-46-37, 613-74-37,   613-74-00,  

fax: (012) 613-40-08 

KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE  

ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków 

tel.: (012) 61-60-283, tel.: (012) 422-99-18 

fax. (012) 422-00-80 

www.kuratorium.krakow.pl 

Telefon Zaufania 116 111 

Młodzieżowy Telefon Zaufania 

Konfederacka 18 

666 666 312 

Stop Narkotykom. Telefon zaufania Komendy Miejskiej Policji 

Pomoc dla ofiar przestępstw 

Szeroka 35 

800 300 997 
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Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień 

Rozrywka 1 

12 411 41 21 

Czynne całą dobę 

Na ich stronie: telefon zaufania i młodzieży 

Telefon Zaufania. Informacja o Chorobach Wenerycznych 

Szwedzka 27 

12 266 09 51 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Kraków 

Radziwiłłowska 8B 

12 421 92 82 

Rzecznik Praw Dziecka 

ul. Przemysłowa 30/32      

00-450 Warszawa 

telefon: (22) 583 66 00  

fax: (22) 583 66 96 

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15-16.15. 

Adres poczty elektronicznej: rpd@brpd.gov.pl 
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