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INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W RAZIE ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO 

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W EŁKU 

ZASADY POSTĘPOWANIA 
 
 
Jeżeli znalazłeś/aś  się w grupie zakładników przestrzegaj następujących wskazówek 
§ jeżeli usłyszałeś strzały w miejscu, w którym się znajdujesz – nie uciekaj, przyjmij, 

jeżeli to możliwe pozycję leżącą za najbliższą osłoną, twarzą do ziemi i zakryj rękami 
głowę, 

§ jeżeli usłyszałeś strzały i nie widzisz napastnika nadzorujesz ustawienie się dzieci przy 
swoich salach 

§ uciekaj tylko i wyłącznie wtedy kiedy wiesz, że ucieczka się powiedzie,  
§ kiedy widzisz napastnika nigdy nie uciekaj 
§ unikaj dłuższego kontaktu wzrokowego z terrorystą, to wzbudza agresję, nie odwracaj 

się tyłem,  
§ wykonuj polecenia terrorystów, (ale nie w sposób gwałtowny) nie dyskutuj z nimi – 

odpowiadaj po dłuższym namyśle. Nie stawiaj oporu! 
§ jeżeli nie możecie się ruszać jeżeli nie możecie wykonać jakiegoś polecenia, jeżeli 

wiesz, że w klasie są dzieci, które mogą mieć różnego rodzaju poważne schorzenia, 
poinformuj o tym napastnika 

§ rób to, co ci każą i nie stawiaj oporu. Dyskutowanie z napastnikami lub bunt mogą 
tylko pogorszyć sytuację.  

§ staraj się zwracać do dzieci po imieniu udowadniając napastnikom, że mają do 
czynienia z ludźmi  

§ staraj się zachować spokój, przyjmij postawę pośrednią między agresją, pasywnością i 
uległością,  

§ uspokój dzieci, poproś napastnika kiedy chcesz zwrócić się do klasy 
§ zawsze korzystaj dobrej woli terrorysty, 
§ na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, pytaj zawsze o pozwolenie, np. 

pójścia do toalety, wstania, otworzenia torby 
§ nie zwracaj na siebie uwagi terrorystów (poprzez np. dyskutowanie, częste zadawanie 

pytań)  
§ jeżeli jest to możliwe usuń niepostrzeżenie oznaki zajmowanej pozycji zawodowej, 

które mogą spowodować agresję u terrorystów 
§ stawiaj sobie drobne cele (np. uzyskanie od terrorystów wody, posiłku, opatrunku) 
§ pamiętaj, wśród innych zakładników może być osoba współpracująca z terrorystami 

nie ujawniaj własnych obaw i innych słabych punktów  
§ staraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących porywaczy i otoczenia – 

może to pomóc organom ścigania w dalszych działaniach. 
 

PAMIĘTAJ! TWOIM ZADANIEM JEST PRZETRWANIE! 
 
 
 



W sytuacji kiedy słyszymy odgłosy strzałów bądź sygnał alarmowy  a bezpieczna 
ewakuacja jest niemożliwa  należy podjąć następujące działania: 

· zamknij drzwi  w sali lekcyjnej.  
· rozmieść wszystkie osoby w ten sposób, aby nie były widoczne z zewnątrz  
· wyłącz wszystkie światła 
· staraj się uspokoić dzieci 
· nie pozwól dzieciom wychodzić z pomieszczenia oraz wglądać przez drzwi i okna 
· nakaż dzieciom wyłączyć urządzenia elektroniczne i zachować ciszę 
· jeśli nie jesteś pewien, że to wyspecjalizowane jednostki ratownicze  – nie otwieraj 

drzwi, służby zrobią to same. 
 
Jak postępować w trakcie operacji antyterrorystycznej? 
Podczas prowadzonych działań antyterrorystycznych, zachowaj spokój i bezwzględnie 
wykonuj polecenia prowadzących akcję. Podczas akcji stosuj się do następujących zasad: 
§ Nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów – możesz zostać 

uznany za terrorystę. Nie próbuj pomagać, nie atakuj terrorystów. 
§ Połóż się na podłodze, spróbuj znaleźć najbliższą osłonę, trzymaj ręce z otwartymi 

dłońmi najlepiej na wysokości głowy. 
§ Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawaj się jej działaniom, 

nawet jeżeli będą gwałtowne i nie zabieraj czasu zadawaniem pytań lub dyskusją 
§ Nie trzyj oczu w przypadku użycia granatów łzawiących. 
§ Odpowiadaj na pytania funkcjonariusza (przedstaw się i opowiedz jak znalazłeś się na 

miejscu zamachu), bądź jednak przygotowany na traktowanie ciebie jako 
potencjalnego terrorys, dopóki twoja tożsamość nie zostanie potwierdzona.  

§ Po wydaniu polecenia wyjścia – opuść pomieszczenie jak najszybciej, nie zatrzymuj 
się na przykład w celu zabrania rzeczy osobistych, oddal się we wskazanym kierunku. 

§ Po zakończeniu akcji sprawdź obecność dzieci celem upewnienia się, czy wszyscy 
opuścili budynek. O braku któregokolwiek dziecka poinformuj Policję 

§ Nie pozwól żadnemu z dzieci wrócić samodzielnie do domu 
§ Prowadź ewidencję dzieci odebranych przez rodziców. 
§ W uzgodnieniu z siłami ratowniczymi powiadom rodziców o możliwości odbioru 

dzieci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


