
Procedura postępowania 

na wypadek podłożenia podejrzanego pakunku 
 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu,  

ul. Szkolna 8, 86-160 Warlubie 

 

Za uruchomienie i anulowanie procedury oraz kierowanie koniecznymi działaniami 

odpowiadają kolejno: 

- dyrektor placówki, a w przypadku jego nieobecności wicedyrektor placówki, 

- w przypadku ich nieobecności, osoba upoważniona. 

 

Podejrzany pakunek, to przesyłka z ładunkiem wybuchowym lub nieznaną substancją. 

 

Instrukcja postępowania w przypadku otrzymania informacji o podłożeniu podejrzanego 

pakunku: 

1. Prowadząc rozmowę z osobą informującą o podłożeniu podejrzanego pakunku, 

zapamiętaj jak największą ilość szczegółów. 

2. Zapisz natychmiast wszystkie uzyskane lub zapamiętane informacje. 

3. Poinformuj niezwłocznie o otrzymaniu zgłoszenia osobę odpowiedzialną za 

uruchomienie procedury. 

4. Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu podejrzanego pakunku, rozpocznij ewakuację 

zgodnie z planem ewakuacji. 

5. Nie używaj telefonu komórkowego. 

6. Sprawdź, jeżeli możesz, czy w klasie pozostały przedmioty, które nie należą do 

wyposażenia. 

7. Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub 

funkcjonariuszy służb. 

8. W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną za 

kierowanie działaniami kryzysowymi. 

9. Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu. 

 

Instrukcja postępowania w przypadku stwierdzenia podejrzanego pakunku: 

1. Odizoluj miejsce znajdowania się podejrzanego pakunku. 

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

3. Okryj pakunek w przypadku stwierdzenia wydobywania się z niego innej substancji 

(tylko jeżeli czas na to pozwala). 

4. Poinformuj o stwierdzeniu pakunku osobę odpowiedzialną za uruchomienie procedury.  

5. Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu podejrzanego pakunku, rozpocznij ewakuację 

zgodnie z planem ewakuacji. 

6. Nie używaj telefonu komórkowego. 

7. Sprawdź, jeżeli możesz, czy w klasie pozostały przedmioty, które nie należą do 

wyposażenia. 

8. Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub 

funkcjonariuszy służb. 

9. W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną za 

kierowanie działaniami kryzysowymi. 

10. Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu. 

 

TELEFONY ALARMOWE: policja 997, telefon alarmowy 112. 



SPOSÓB POWIADAMIANIA SŁUŻB:  

1. wybrać jeden z ww. numerów, 

2. po zgłoszeniu się dyżurnego operatora danej służby podać następujące informacje: 

- nazwę i adres szkoły, 

- rodzaj stwierdzonego zagrożenia, 

- imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję, 

- telefon kontaktowy, 

- zrealizowane przedsięwzięcia, 

- potwierdzić przyjęcie zgłoszenia i zapisać dane przyjmującego zgłoszenie. 

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z UCZNIAMI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI 

EDUKACYJNYMI: 

Nauczyciele odpowiedzialni za opiekę nad osobami niepełnosprawnymi dbają o zachowanie 

się przez dzieci zgodnie z potrzebami danej sytuacji. W przypadku konieczności ewakuacji, 

zapewniają niezbędną pomoc. 

 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW: 

- zapoznać się z czynnościami realizowanymi w trakcie uruchamiania procedury, 

- brać udział w treningach i szkoleniach z zakresu stosowania procedury, 

- znać sygnał uruchamiający procedurę, 

- mieć zapisane numery telefonów osób odpowiedzialnych za uruchomienie procedury i 

koordynację ewakuacji osób niepełnosprawnych, 

- znać swoje zadania na wypadek uruchomienia procedury, 

- znać miejsce ewakuacji, 

- szkolić uczniów w zakresie postępowania na wypadek uruchomienia procedury, 

- stosować się do poleceń osoby zarządzającej sytuacją kryzysową. 

 

 

 

 

 


