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INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU 

 
I. OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE 

 

Każdy pracownik, który zauważył oznaki pożaru powinien bezzwłocznie: 

 

1.        Powiadomić o pożarze dyrektora szkoły lub administratora obiektu 

       i podporządkować się jego poleceniom. 

2.        Przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu gaśnicy lub innych dostępnych  środków   

       gaśniczych. 

3.        Usunąć z rejonu zagrożenia wszelkie przedmioty mogące powodować jego      

       rozprzestrzenienie. 

4.       Niezwłocznie zawiadomić: 

-     osoby znajdujące się w strefie zagrożenia, 

-     Państwową Straż Pożarną                tel. 998 lub 112 

-     Dyrektora                                         tel. 606 499 239 

      lub Kierownika administracyjnego   tel. 697 992 013 

5.       Alarmując Straż Pożarną należy podać : 

-     dokładny adres, nazwę obiektu, miejsce pożaru ( np. budynek, pomieszczenia      

       biurowe itp.) 

-     co się pali ( np. pracownia chemiczna, paliwo w kotłowni itp.) 

-     czy istnieje zagrożenie dla ludzi: 

-     numer telefonu, z którego się dzwoni oraz swoje nazwisko. 

     UWAGA : słuchawkę należy odłożyć dopiero po otrzymaniu potwierdzenia, że Straż      

       Pożarna przyjęła zgłoszenie. 

6.       Oczekując na przybycie Straży Pożarnej należy dążyć do ograniczenia  

       rozmiarów pożaru przez: 

-     gaszenie wszelkimi dostępnymi i dozwolonymi środkami 

-     przygotowanie najdogodniejszych warunków działania dla Straży Pożarnej, czyli: 

   -  wyznaczenie pilota dla nadjeżdżających jednostek Straży Pożarnej, 

   -  przygotowanie dróg dojazdowych oraz dostępu do stanowisk 

   -  wyłączenie dopływu energii elektrycznej w obrębie przewidzianych działań    

   gaśniczych – w miarę możliwości i zależnie od potrzeb. 
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 - uruchomienie urządzeń gaśniczych. 

 

WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH: 

       Państwowa Straż Pożarna                - 998 

       Policja                                                  - 997 

       Pogotowie                                            - 999 

       Zintegrowany system ratownictwa - 112 (z telefonu komórkowego) 

 

II.  AKCJA RATOWNICZO GAŚNICZA 

 

1.       Równocześnie z alarmowaniem Straży Pożarnej można przystąpić do akcji  

      ratowniczo-gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego 

      znajdującego się w pobliżu, jeżeli pożar nie przybrał dużych rozmiarów. 

      Gaszenie powstałego pożaru można podejmować tylko w początkowej fazie przy 

małym zadymieniu w sytuacji , gdy pożar obejmuje niewielkie urządzenie, fragmenty 

wystroju wnętrza, pojedyncze meble itp. Działania prowadzone po zadymieniu 

przestrzeni objętej pożarem stają się niebezpieczne dla osób, które nie posiadają 

odpowiedniego zabezpieczenia dróg oddechowych, ubrań ochronnych i zawodowego 

przygotowania. 

2. Do czasu przybycia jednostek Straży Pożarnej kierownictwo akcji obejmuje Dyrektor 

lub jego zastępca, ewentualnie osoba najbardziej energiczna i opanowana, która  

samorzutnie objęła kierowanie akcją. 

3. Dowódcy Jednostki Straży Pożarnej przybyłej na miejsce zdarzenia należy udzielić 

informacji dotyczącej: 

a. źródła pożaru 

b. lokalizacji głównego wyłącznika prądu i wyłączników instalacji gazowej 

c. punktów czerpania wody 

d. miejsc szczególnie niebezpiecznych pożarowo 

4. Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo-gaśniczej powinna pamiętać, że: 

w pierwszej kolejności należy ewakuować wszystkie osoby znajdujące się  



 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 234 

              im. JULIANA TUWIMA 

              01-049 WARSZAWA 

                ul. ESPERANTO 5

-22 838 16 83- sekretariat@sp234.waw.pl 

 

4 

 

w  zagrożonej pożarem strefie. 

a. należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń i urządzeń 

objętych lub zagrożonych pożarem. 

b. należy usunąć z miejsc zagrożonych ogniem wszystkie materiały palne, butle 

z gazami, naczynia z płynami łatwopalnymi, cenne i ważne dokumenty. 

c. nie wolno stosować wody, gaśnic pianowych i płynowych z oznaczeniami AB do  

gaszenia  instalacji gazowych i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem. 

d. zabrania się otwierania bez potrzeby drzwi i okien do pomieszczeń, w których 

powstał pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia. 

 

III. ZASADY POSTĘPOWANIA W CZASIE EWAKUACJI OSÓB 

 

1.      Po usłyszeniu ostrzeżenia o pożarze przekazać ostrzeżenie osobom znajdującym się  

     w pobliżu, zamknąć okna i wyjść z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną. 

2.      Wyznaczone wcześniej osoby powinny powiadomić inne osoby znajdujące się  

      w strefach z ograniczonym dostępem o pożarze i konieczności opuszczenia          

      obiektu. 

3.       Po wyjściu z pomieszczeń i przemieszczaniu się  w obszarach zadymionych,  

      należy poruszać się w taki sposób, aby głowa była jak najniżej, a usta i nos 

      były zasłonięte (w miarę możliwości wilgotną tkaniną). 

4.       Po opuszczeniu zagrożonej strefy należy udać się w miejsce wskazane przez  

      kierującego akcją ratowniczo – gaśniczą, pozostać tam i nie oddalać się bez zgody 

      przełożonych.      

 

IV. UWAGI 

 

1.       Straż Pożarna prowadząca działania w rejonie zagrożenia przejmuje     

      odpowiedzialność za podejmowane decyzje, a polecenia dowódcy przybyłej  

      Jednostki muszą być bezwzględnie realizowane przez osoby, które zostały do tego  

      zobowiązane. 
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2.       Dyrektor ( lub osoba go zastępująca ) jest odpowiedzialny za zabezpieczenie     

            miejsca pożaru i wystawienie posterunku pogorzeliskowego w celu zapobieżenia  

             powstania pożaru wtórnego. 

3.        Gaśnice użyte do gaszenia pożaru należy zebrać i oddać administratorowi  

        budynku do poddania ich zabiegom konserwacyjnym. 
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INSTRUKACJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK 

WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA (TERRORYSTY) DO SZKOŁY 
 

Postępowanie NAUCZYCIELA /PRACOWNIKA w przypadku wtargnięcia napastnika z 

niebezpiecznym narzędziem lub bronią, który strzela do osób znajdujących się na korytarzu 

i w salach lekcyjnych, tzw. aktywnego strzelca: 

1. Jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj się, zamknij drzwi na klucz (zabarykaduj 

się); 

2. Wycisz i uspokój uczniów; 

3. Zaopiekuj się uczniami ze SPE i uczniami, którzy potrzebują pomocy – zwróć 

szczególną uwagę na uczniów, którzy specyficznie reagują na stres i mogą mieć 

problemy z opanowaniem emocji. 

4. Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony; 

5. Poinformuj policję, wysyłając informację tekstową SMS o zaistniałej sytuacji – w 

przypadku wtargnięcia napastnika do szkoły niezbędne jest natychmiastowe 

przekazanie informacji policji. 

6. Zasłoń okno, zgaś światło; 

7. Nie przemieszczaj się; 

8. Stań poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi; 

9. Zejdź z linii strzału, połóż się na podłodze. 

10. Jeżeli usłyszysz strzały, nie krzycz; 

11. Nie otwieraj nikomu drzwi – interweniujące oddziały policji w razie takiej 

konieczności same otworzą drzwi. 

12. W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podejmij walkę, która 

może być ostatnią szansą na uratowanie życia – celem aktywnego strzelca jest zabicie 

jak największej liczby ludzi. W takiej sytuacji podjęcie walki może dać jedyną szansę 

na uratowanie życia. 
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Postepowanie NAUCZYCIELA/PRACOWNIKA w przypadku bezpośredniego kontaktu 

z napastnikami, którzy dążą do przejęcia kontroli nad szkołą: 

 

1. Wykonuj bezwzględnie polecenia napastnika – wszelkie próby oporu mogą 

sprowokować napastnika do impulsywnych zachowań lub zostać uznane za akt agresji 

i zakończyć się śmiercią zakładników. 

2. Nie udawaj bohatera; 

3. Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, np. telefon. 

4. Poinformuj, że nie możesz wykonać jakiegoś polecenia; 

5. Nie patrz terrorystom w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego; 

6. Nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika; 

7. Nie zwracaj na siebie uwagi; 

8. Nie lekceważ napastnika i nie bądź agresywny; 

9. Nie oszukuj terrorysty; 

10. Uspokój uczniów, zawsze zwracaj się do nich po imieniu; 

11. Poinformuj napastnika o uczniach ze schorzeniami; 

12. Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów; 

13. Zawsze korzystaj z dobrej woli terrorysty, zapytaj o możliwość np. napicia się 

wody; 

Postępowanie NAUCZYCIELA?PRACOWNIKA w przypadku działań 

antyterrorystycznych podjętych przez policję:   

1. Nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów, bo możesz 

zostać uznany za terrorystę; 

2. Nie próbuj pomagać służbom ratowniczym, dyskutować z nimi – próba pomocy 

siłom bezpieczeństwa bez ich wyraźnej zgody czy prośby może zostać potraktowana 

jako utrudnianie działania służb lub nawet uznana za akt agresji. 

3. Połóż się na podłodze, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi, najlepiej na wysokości 

głowy – taka pozycja pozwala widzieć ewentualne niebezpieczne narzędzia będące w 

posiadaniu zamachowców, którzy wtopili się w szeregi zakładników. 
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4. Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawaj się jej 

działaniom; 

5. Odpowiadaj konkretnie na pytania policjantów; 

6. Nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących; 

7. Pytaj o pozwolenie zaopiekowania się swoimi uczniami – wszelkie samowolne 

działania mogą utrudnić akcję ratunkową. 

8. Odpowiadaj na pytania funkcjonariuszy – policja zbiera kluczowe informacje 

mające się przyczynić do skutecznej akcji uwolnienia zakładników i identyfikacji 

zamachowców. 

9. Bądź przygotowany na traktowanie ciebie jako potencjalnego terrorysty dopóki 

twoja tożsamość nie zostanie potwierdzona – w pierwszej fazie operacji odbijania 

zakładników policja nie jest w stanie odróżnić zakładników od napastników, którzy 

często próbują się wtopić w tłum i uciec z miejsca ataku. 

10. Po wydaniu polecenia wyjścia opuść pomieszczenie jak najszybciej, oddal się we 

wskazanym kierunku. Nie zatrzymuj się w celu zabrania rzeczy osobistych, zawsze 

istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru.   
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INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PODŁOŻENIA 

ŁADUNKU YBUCHOWEGO - ZAMACH BOMBOWY 
 

Czynności NAUCZYCIELA/PRACOWNIKA po otrzymaniu informacji o podłożeniu ładunku 

wybuchowego: 

1. Prowadząc rozmowę z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego, 

zapamiętaj jak największą ilość szczegółów – uzyskane informacje mogą być istotne 

dla policji w celu identyfikacji sprawcy zagrożenia.  

2. Zapisz natychmiast wszystkie uzyskane lub zapamiętane informacje – w przypadku 

stresującej sytuacji po pewnym czasie możesz mieć problemy z przypomnieniem sobie 

istotnych informacji. 

3. Poinformuj niezwłocznie o otrzymaniu zgłoszenia osobę odpowiedzialną w szkole za 

uruchomienie działań – może ona zarządzić ewakuację szkoły. 

4. Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację 

zgodnie z planem ewakuacji – ewakuacja musi być rozpoczęta niezwłocznie po 

ogłoszeniu odpowiedniego sygnału. Ma ona na celu ochronę wszystkich osób 

przebywających w szkole przed skutkami ewentualnej eksplozji ładunku.  

5. Nie używaj telefonu komórkowego – eksplozja ładunku może zostać zainicjowana 

falami emitowanymi przez telefon komórkowy. 

6. Wychodząc z sali, sprawdź, jeżeli możesz, czy w klasie pozostały przedmioty, które nie 

należą do jej wyposażenia – stwierdzenie obecności nieznanego przedmiotu w klasie 

może przyspieszyć akcję policji i zminimalizować skutki ewentualnej eksplozji. 

7. Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub 

funkcjonariuszy służb. 

8. W miejscu ewakuacji policz wszystkich  uczniów i poinformuj osobę odpowiedzialną 

za kierowanie działaniami kryzysowymi – szybkie sprawdzenie obecności dzieci i 

młodzieży oraz pracowników ułatwi zakończenie ewakuacji szkoły.  

9. Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba informuje rodziców o miejscu 

odbioru ich dzieci i drodze dojazdu. 

  



 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 234 

              im. JULIANA TUWIMA 

              01-049 WARSZAWA 

                ul. ESPERANTO 5

-22 838 16 83- sekretariat@sp234.waw.pl 

 

10 

 

INSTRUKACJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 

PODŁOŻENIA PODEJRZANEGO PAKUNKU 
 

      

Działania NAUCZYCIELA/PRACOWNIKA w przypadku podejrzenia, że w szkole 

znajduje się ładunek wybuchowy:  

1. Odizoluj miejsce zlokalizowania podejrzanego pakunku; 

2. Nie dotykaj, nie otwieraj i nie przesuwaj podejrzanego pakunku; 

3. Okryj podejrzany pakunek w razie stwierdzenia, że wydobywa się z niego inna 

substancja (tylko jeżeli czas na to pozwala) ; 

4. Poinformuj o zauważeniu pakunku osobę odpowiedzialną za uruchomienie procedury 

– dyrektora szkoły lub jego zastępcę; 

5. Dyrektor szkoły informuje o zdarzeniu odpowiednie służby; 

6. Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację 

zgodnie z planem ewakuacji; 

7. Nie używaj telefonu komórkowego;  

8. Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub 

funkcjonariuszy służb;  

9. W miejscu ewakuacji policz wszystkich uczniów i pracowników szkoły i poinformuj 

osobę odpowiedzialną za kierowanie działaniami kryzysowymi; 

10. Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba informuje rodziców o miejscu 

odbioru ich dzieci i drodze dojazdu do szkoły; 
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INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W RAZIE SKAŻENIA 

CHEMICZNEGO LUB BIOLOGICZNEGO 
 

Sytuacja, w której mogło nastąpić skażenie szkoły (np. szkoła otrzymuje informację o 

możliwym skażeniu substancją chemiczną/biologiczną) 

 

A. Skażenie otoczenia szkoły (np. pożar sąsiadującego ze szkołą magazynu z oponami lub 

środkami chemicznymi) – należy uciec do budynku, zamknąć okna.  

Należy wówczas:  

1. Zaalarmować wszystkich przebywających na terenie szkoły, a osoby przebywające 

na zewnątrz ewakuować do budynku szkoły, przemieszczając się pod wiatr oraz 

poprzecznie do kierunku wiatru. 

2. Natychmiast po ogłoszeniu alarmu dyrektor powiadamia odpowiednie służby  

3. W budynku szkoły należy zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, 

wyłączyć klimatyzację. 

4. W miarę możliwości zgromadzić podręczne środki ratownicze i „odtrutki” – maski 

pyłowe, gazę, watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę utlenioną, 

mydło, olej parafinowy, środki pobudzające krążenie, spirytus do przemywania skóry. 

5. Przygotować wilgotne tampony, np. z gazy, do ochrony dróg oddechowych, na 

wypadek przeniknięcia środka biologicznego lub chemicznego do wnętrza 

pomieszczeń – częsta zmiana kompresu/gazy lub nawilżanie go wodą zabezpiecza 

przed nadmiernym pochłanianiem substancji przez osobę, która ją wdycha. 

6. Powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia papierosów oraz czynności 

wymagających dużego wysiłku. 

7. Do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczać 

uszczelnionych pomieszczeń, nie przebywać w pobliżu okien i innych otworów 

wentylacyjnych. 

8. Oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z 

otrzymanymi od nich wytycznymi. 

B. Wewnętrzne skażenie budynku szkoły – należy ewakuować osoby przebywające w 

szkole, otwierając okna wszędzie, gdzie jest to możliwe, żeby wymusić cyrkulację 

powietrza. (Substancje toksyczne, np. gazy, mogą być lżejsze od powietrza (amoniak, chlor) 

lub cięższe od powietrza – np. tlenek węgla, azot).  

Należy wówczas: 
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1. Zaalarmować wszystkich przebywających na terenie szkoły, a osoby przebywające 

wewnątrz ewakuować z budynku szkoły. 

2. Dyrektor natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadamia odpowiednie służby – 

policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe, kładąc szczególny nacisk na zawarcie w 

tym powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego ataku. 

3. W budynku szkoły otworzyć okna, drzwi, otwory wentylacyjne, włączyć 

klimatyzację. 

4. W miarę możliwości zgromadzić podręczne środki ratownicze i „odtrutki” – maski 

pyłowe, gazę, watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę utlenioną, 

mydło, olej parafinowy, środki pobudzające krążenie, spirytus do przemywania skóry. 

5. Przygotować wilgotne tampony, np. z gazy, do ochrony dróg oddechowych – częsta 

zmiana kompresu/gazy lub nawilżanie go wodą zabezpiecza przed nadmiernym 

pochłanianiem substancji osobę, która ją wdycha. 

6. Powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia papierosów oraz czynności 

wymagających dużego wysiłku. 

7. Do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie wchodzić do 

pomieszczeń, przebywać w pobliżu okien i innych otworów wentylacyjnych. 

8. Oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z 

otrzymanymi od nich wytycznymi. 

 

 

Sytuacja, w której szkoła została skażona substancją chemiczną/biologiczną, a zagrożenie 

wykryto natychmiast lub szybko po jego pojawieniu się: 

Należy wówczas: 

1. Powstrzymać się od dotykania i wąchania podejrzanych przedmiotów, 

sprzątania proszku, ścierania cieczy. 

2. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryć ją np. kocem. 

3. Pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do 

przeciągów. 

4. Opuścić pomieszczenie, w którym wykryto obecność podejrzanej substancji i 

uniemożliwić dostęp do niego. 

5. Powiadomić osobę odpowiedzialną za zarządzanie kryzysowe w szkole – 

dyrektora, zastępcę dyrektora, osobę upoważnioną przez dyrekcję. 

6. Zaalarmować wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły i skierować je 

w rejon ewakuacji, przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do 

kierunku wiatru;  

7. Natychmiast po ogłoszeniu ewakuacji dyrektor powiadamia odpowiednie 

służby – policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe, kładąc szczególny nacisk na 

zawarcie w tym powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego zagrożenia. 
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8. Jeśli miał miejsce kontakt z substancją: umyć dokładnie ręce wodą i mydłem, 

zdjąć ubranie, które miało kontakt z podejrzaną substancją, i włożyć je do 

plastikowego worka. 

9. Po kontakcie z substancją nie wolno: jeść, pić, palić papierosów do czasu 

uzyskania zgody odpowiednich służb – policji, straży pożarnej, 

wyspecjalizowanej jednostki zwalczania skażeń i zakażeń. 

10. Sporządzić listę osób (imię, nazwisko), które miały kontakt z podejrzaną 

substancją albo znalazły się w odległości ok. 5 m od niej; listę przekazać policji. 

11. W miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i „odtrutki” – 

maski pyłowe, gazę, watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę 

utlenioną, mydło, olej parafinowy, środki pobudzające krążenie, spirytus do 

przemywania skóry. 

12. Przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek 

przeniknięcia środka biologicznego lub chemicznego do wnętrza pomieszczeń 

– częsta zmiana kompresu/gazy lub nawilżanie go wodą zabezpiecza przed 

nadmiernym pochłanianiem substancji. 

13. Powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia papierosów oraz prac 

wymagających dużego wysiłku. 

14. Oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z 

otrzymanymi od nich wytycznymi. 

 

Sytuacja, w której szkoła została skażona substancją chemiczną/biologiczną, a zagrożenie 

wykryto późno, np. gdy pojawiły się objawy reakcji na substancję lub/i ogniska zachorowań. 

Należy wówczas: 

1. Powstrzymać się od dotykania i wąchania podejrzanych przedmiotów, sprzątania 

proszku, ścierania cieczy. 

2. Powiadomić osobę odpowiedzialną w szkole za zarządzanie kryzysowe – dyrektora, 

zastępcę dyrektora, osobę upoważnioną przez dyrekcję. 

3. Przykryć substancję np. kocem, aby zapobiec jej rozprzestrzenianiu się, 

4. Opuścić pomieszczenie, w którym wykryto obecność podejrzanej substancji i 

uniemożliwić dostęp do niego. 

5. Ogłosić alarm i ewakuować do wnętrza szkoły wszystkich uczniów, nauczycieli oraz 

pracowników znajdujących się bezpośrednio poza budynkiem, a przebywających 

na terenie szkoły. 

6. Natychmiast po ogłoszeniu alarmu dyrektor powiadamia odpowiednie służby – 

policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe, kładąc szczególny nacisk na zawarcie w 

tym powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego zagrożenia. 

7. Zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację, a 

budynek szkoły wraz ze wszystkimi obecnymi wewnątrz osobami odizolować od 

bezpośredniego otoczenia, przygotowując się do ewentualnej kwarantanny. 
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8. Oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z 

otrzymanymi od nich wytycznymi. 

 

Telefony alarmowe 

Policja 997;  

straż pożarna 998;  

pogotowie ratunkowe 999;  

europejski telefon alarmowy 112 

 

Sposób powiadamiania służb: 

Wybierz jeden z ww. numerów.  

Po zgłoszeniu się dyżurnego operatora danej służby podaj następujące informacje: 

 nazwa i adres szkoły 

 rodzaj stwierdzonego zagrożenia 

 własne imię i nazwisko oraz pełniona funkcja 

 telefon kontaktowy  

 zrealizowane działania. 

Potwierdź przyjęcie zgłoszenia i zapisz dane przyjmującego zgłoszenie. 
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INSTRUKACJA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYSTĄPIENIA 
EPIDEMII, KATAKLIZMU 

 

W przypadku wystąpienia kataklizmu, epidemii, pandemii lub innego poważnego zagrożenia 

dla zdrowia i życia ludzkiego Rada Ministrów na wniosek właściwego wojewody lub z własnej 

inicjatywy, w drodze rozporządzenia, wprowadza stan klęski żywiołowej. 

 

W czasie stanu klęski żywiołowej właściwy miejscowo wójt (burmistrz, prezydent miasta) 

kieruje działaniami prowadzonymi na obszarze gminy w celu zapobieżenia skutkom klęski 

żywiołowej lub ich usunięcia. 

 

W razie niezdolności do kierowania lub niewłaściwego kierowania działaniami prowadzonymi 

w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia wojewoda z inicjatywy 

własnej lub na wniosek starosty może zawiesić uprawnienia wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta) i wyznaczyć pełnomocnika do kierowania tymi działaniami. 

 

Dyrektor szkoły, jego zastępca lub osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły postępuje zgodnie 

z wytycznymi, które są mu przekazywane przez właściwy organ działający w celu zapobieżenia 

skutkom klęski żywiołowej. 

        
 

 

 

 
 

 

 
 

 


