Fałkowo 11 maja 2016 r

Procedury w przypadku wtargnięcia do szkoły osób trzecich
obowiązujące w Szkole Podstawowej w Fałkowie .
Podstawa prawna:
Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2014-2016
„Bezpieczna i przyjazna szkoła” weszła w życie w dniu 28 lipca 2014 r.
1.Osoby obce nie mogą poruszać się po terenie szkoły ( boisko), oraz w budynku .
Obowiązkiem pracowników obsługi jest zatrzymanie takich osób, nadzór nad nimi i ich
obserwacja aż do momentu poinformowania o tym dyrektora szkoły a w przypadku jego
nieobecności dyrektora społecznego lub innego nauczyciela.
Użycie broni palnej na terenie szkoły
Cztery krótkie sygnały dzwonka oznaczają zakaz wyjścia z klasy!
1. Zamknij drzwi od wewnątrz na kluczy.
2. Staraj się uspokoić dzieci, zachowajcie ciszę.
3. Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia:
- nie pozwól dzieciom wychodzić z pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi i okna,
- nakaż dzieciom położyć się na podłodze.
4. W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonuj polecenia grupy
antyterrorystycznej.
UWAGA! Bądź przygotowany na surowe traktowanie przez Policję. Dopóki nie
zostaniesz zidentyfikowany, jesteś dla nich potencjalnym terrorystą.
8. Po zakończeniu akcji:
 sprawdź obecność dzieci celem upewnienia się, czy wszyscy opuścili budynek o braku któregokolwiek dziecka poinformuj Policję,
 nie pozwól żadnemu z dzieci samodzielnie wrócić do domu,
 prowadź ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców/osoby upoważnione.

W sytuacji bezpośredniego kontaktu z napastnikiem:
1.Zachowaj spokój. Poddaj się woli napastników – wykonuj ściśle ich polecenia.
2. Staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi
(personifikowanie siebie i innych – zwracaj się do uczniów po imieniu – zwiększa szansę ich
przetrwania).
3. Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów z jakimś poleceniem.
4. Jeżeli terroryści wydają polecenia, dopilnuj, aby dzieci wykonywały je spokojnie –
gwałtowny ruch może zwiększyć agresję napastników.
5. Zapamiętaj szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia – informacje te mogą okazać się
cenne dla służb ratowniczych.
6. O ile to możliwe zadzwoń pod jeden z poniższych numerów alarmowych:
a) 997 – Policja,
b) 112.
UWAGA! Nie rozłączaj się i staraj się, jeśli to możliwe, na bieżąco relacjonować sytuację.
6. Po opanowaniu sytuacji:
 upewnij się o liczbie osób poszkodowanych i sprawdź, czy strzały z broni palnej nie
spowodowały innego zagrożenia (np. pożaru),

 zadzwoń lub wyznacz osobę, która zadzwoni pod jeden z numerów alarmowych:
a) 999 - Pogotowie Ratunkowe,
b) 997 – Policja,
c) 112,
 udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym,
 w przypadku, gdy ostrzał spowodował inne zagrożenie podejmij odpowiednie do
sytuacji działania.
 zapewnij osobom uczestniczącym w zdarzeniu pomoc psychologiczną.

Procedury wprowadzono zarządzeniem wewnętrznym dyrektora szkoły Nr 5/2016 z
dnia 11 maja 2016r.

