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ZACHOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287)
Ustawa z dnia 5 grudzień 2008 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach
Rozporządzenie MENiS z dnia 31 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej.
art. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych

Zagrożenia zewnętrzne
„Organ prowadzący szkołę lub placówkę, odpowiada za zapewnienie warunków
działania szkoły lub placówki, w tym bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki,
wychowania i opieki”. (Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. z 2004 r.,
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm).

Pożar
W przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność przeprowadzenia
ewakuacji osób i mienia z budynku, decyzje o jej podjęciu wydaje Dyrektor Niepublicznej
Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego

lub osoba zastępująca go,

odpowiedzialna za bezpieczeństwo osób i mienia w szkole.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej.
Art. 4. ust. 1. Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę
przeciwpożarową jest obowiązany:
4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie,
bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów.
§ 13.1 Właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla
ponad 50 osób będących jej stałymi użytkownikami, niezakwalifikowaną do kategorii ludzi ZL
IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji
oraz warunków ewakuacji.
2. Właściciel lub zarządca obiektu powinien powiadomić właściwego miejscowo komendanta
powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań,
o których mowa w ust. 1, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Alarm ewakuacyjny
Ustalono, że sygnałem do ewakuacji szkoły jest przerywany sygnał dźwiękowy
(dzwonek) przerywany 2-3 sek. dzwonek, 2-3 sek. przerwa (--- --- ---).
Sygnał dźwiękowy powinien trwać do czasu zakończenia ewakuacji lub do czasu, gdy
pozwolą na to warunki. Włącznik dzwonka znajduje się stanowisku Pani Woźnej
W przypadku awarii bądź braku energii elektrycznej alarm ogłaszany jest poprzez wybrane
przez dyrektora osoby zapowiedzią słowną:
Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm ewakuacyjny szkoły.
Miejsce do ewakuacji
Wyznacza się na miejsce zbiórki teren za szkołą
Przydział obowiązków
Dyrektor
– podejmuje decyzję o ewakuacji,
– organizuje akcję ratowniczą,
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– sprawdza stan uczniów, nauczycieli i pracowników administracyjnych,
– sprawdzenie parteru, czy wszyscy zostali ewakuowani,
– współdziała ze służbami ratowniczymi,
– w czasie ćwiczeń zapewnia obecność personelu medycznego.
Pan P. Wicedyrektor
– nadzoruje przebieg ewakuacji,
– zbiera raporty od wszystkich nauczycieli (Wzór raportu Załącznik 7)
Pani Woźna
– otwieranie drzwi ewakuacyjnych,
– wyznaczenie osoby, która zabezpieczy gł. wyłącznik prądu (znajduje się przy głównym
wejściu),
–wyznaczenie osoby do ewakuacji mienia: w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć sprzęt
komputerowy z sekretariatu,
– wykonanie innych czynności zleconych przez dyrektora.
Pani Sekretarka 1
– powiadamia służby ratunkowe wg. ustalonej kolejności, (w przypadku ćwiczeń należy
powiadomić komendanta Powiatowego Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia ćwiczeń
przeciwpożarowych, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem),
– kierowanie akcją ewakuacyjną mienia z sekretariatu nr 2,
– wykonanie innych czynności zleconych przez dyrektora.
Pani Sekretarka 2
– sprawdzenie pomieszczeń na piętrze, w celu stwierdzenia, że wszyscy zostali ewakuowani,
– wykonanie innych czynności zleconych przez dyrektora.

Nauczyciele świetlicy

– sprawdzenie II piętra, czy wszyscy zostali ewakuowani,
– wykonanie innych czynności zleconych przez dyrektora.
Wychowawcy klas, nauczyciele:
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– nakazują opuszczenie budynku uczniom zgodnie z zasadami bezpiecznej ewakuacji,
– znajomość rozmieszczenia sal lekcyjnych i kierunku ewakuacji,
– zabezpieczają salę (zabranie dziennika lekcyjnego, klucz pozostawiają w drzwiach),
– nadzorują przebieg ewakuacji,
– wykonują polecenia dyrektora.
Zasady prowadzenia ewakuacji:
Ewakuację prowadzi się w każdym przypadku poprzez wyjście z danego
pomieszczenia – dalej przez pionowe i poziome drogi ewakuacyjne zgodnie z oznakowaniem
kierunków ewakuacji (ostateczna decyzja dotycząca kierunku ewakuacji należy do opiekuna
grupy i zależy od zaistniałej sytuacji, niekoniecznie musi pokrywać się z kierunkiem
określonym przez znaki ewakuacyjne).
Po zarządzeniu ewakuacji nauczyciele i pozostały personel szkoły znajdujący się
w pomieszczeniach budynku ma za zadanie:
– otworzyć drzwi na drogach komunikacji ogólnej i ewakuacyjne zapasowe,
– wyłączyć lub zabezpieczyć urządzenia i materiały, które stwarzają zagrożenie,
– kierować ewakuacją.
Nauczyciele, pod których opieką przebywają uczniowie, mają za zadanie zająć się
jedynie tą grupą, jej ewakuacją i bezpieczeństwem. Zobowiązuje się nauczycieli do
zdyscyplinowania grup z którymi prowadzą zajęcia w chwili ogłoszenia alarmu, sprawdzania
obecności uczniów na początku każdej lekcji. Opuszczając sale lekcyjne nie zabieramy
żadnych rzeczy ze sobą, pozostawiamy drzwi do pomieszczeń zamknięte (nie na klucz, klucz
w drzwiach), okna również powinny zostać zamknięte. Nauczyciel, opiekun grupy zabiera ze
sobą dziennik lekcyjny. Po opuszczeniu obiektu nauczyciel udaje się z grupą uczniów na
boisko szkolne, ustawia w dwuszeregu i sprawdza obecność. Tak ustawiona grupa pozostaje
na miejscu razem z nauczycielem/opiekunem, do czasu wydania odpowiednich decyzji przez
dyrektora (lub DAR – dowódca akcji ratowniczej).
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W czasie ewakuacji należy kierować się zaistniałą sytuacją przy zachowaniu
poniższych zasad:
– nie przeciskać się w przeciwległym kierunku do ruchu ludzi,
– izolować pomieszczenia, w których powstał pożar, od pozostałych przez zamknięcie drzwi,
– w pierwszej kolejności ewakuować osoby z tych pomieszczeń, gdzie występuje realne
zagrożenie dla życia i zdrowia oraz osoby niepełnosprawne,
– na poszczególnych odcinkach całej drogi ewakuacji nadzorować ewakuację,
– nie dopuszczać do powstania spiętrzeń, bezwładnego ruchu, względnie paniki,
– zachować spokój i opanowanie,
– łagodzić powstającą sytuację napięciowo – nerwową,
– nie dopuścić do powracania pracowników i uczniów w poprzednie miejsca,
– w przypadku zaginięcia osoby natychmiast zgłosić ten fakt pierwszemu napotkanemu
strażakowi pytając go o nazwisko,
– udzielić w razie potrzeby pierwszej pomocy przedmedycznej i lekarskiej (Załącznik 8),
– podporządkować się kierującemu akcją ratowniczą,
– w przypadku konieczności ratowania lub samoratowania się z zadymionego pomieszczenia
należy pamiętać, że najmniejsze zadymienie występuje przy posadzce, trzeba więc pełzać lub
czołgać się i głowę trzymać jak najniżej,
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Powódź

Etap I – Wystąpienie zagrożenia powodziowego
Szkoła nie jest zlokalizowana w pobliżu rzek dlatego nie ma bezpośredniego
zagrożenia powodziowego.

Etap II – Po otrzymaniu informacji o wystąpieniu możliwości zalania budynku szkoły
1. Po wstępnej ocenie sytuacji należy zarządzić przeprowadzenie ewakuacji
2. Wyłączenie dopływu gazu i prądu
3. Uczniowie ewakuowani na wyższe piętra
4. Zabezpieczenie rzeczy wartościowych (na wyższe kondygnacje lub poza budynek
szkoły, w zależności od stopnia ewakuacji).
5. Zabezpieczenie budynku szkoły przed zalaniem poprzez uszczelnienie drzwi i
innych nisko położonych otworów.
6. W miarę możliwości należy dokumentować prowadzone działania, a następnie
poinformować Organ prowadzący oraz Kuratorium Oświaty.
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Choroba zakaźna

-------

Po otrzymaniu np. od rodziców lub z mediów informacji o podejrzeniu niebezpiecznej
choroby zakaźnej u ucznia należy:
1. Potwierdzić wiadomość u:
a) lekarza – jeśli to możliwe;
b) dyżurującego inspektora sanitarnego –

32 253 24 60 lub 504 559 608 po godzinie 15

(numer

dyżurny telefonu alarmowego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego).
2. Ustalić z dyżurującym inspektorem sanitarnym sposób postępowania.
3. Zawiadomić Organ Prowadzący i Kuratorium Oświaty.
4. Nadzorować przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych przez pracowników szkoły i
uczniów.
5. Przygotować informację dla uczniów i rodziców przy współpracy Oddziału Nadzoru
Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Państwowej Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej.
6. Zorganizować (w razie potrzeby) spotkanie rodziców z lekarzem chorób zakaźnych
lub przedstawicielem Oddziału Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży Państwowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej.

Niepubliczna Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego
w Rudzie Śląskiej
Ruda Śląska 41-707 Ruda Śląska ul. Ks. Tunkla 147A/1
www.smsrudaslaska.pl
e-mail – sekretariat@smsrudaslaska.pl tel. 733 571 941
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Incydent bombowy

-------

1) Opracowany i przygotowany plan pośpiesznej ewakuacji uczniów oraz pracowników z
budynku szkoły.
2) Zawiadamiając Policję należy podać następujące informacje: rodzaj zagrożenia i
źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, ujawniony podejrzany
przedmiot); treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego;
numer telefonu, na który przekazano inf.: nazwisko osoby zgłaszającej, opis miejsca i
wygląd ujawnionego przedmiotu.
3) Wskazane jest uzyskanie od Policji potwierdzenia przyjętego zgłoszenia.
4) Wezwanie służb pomocniczych, takich jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarna,
pogotowie gazowe, pogotowie wodno-kanalizacyjne, pogotowie energetyczne.
5) Do czasu przybycia Policji akcją kieruje dyrektor szkoły, administrator obiektu/terenu
lub osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo w placówce.
6) Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze
kierowanie akcją.
-

należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów;

-

przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby”,
użytkownicy klas i pomieszczeń powinni je sprawdzić i ich bezpośrednie
otoczenie, pod kątem obecności przedmiotów nieznanego pochodzenia;

-

pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, toalety, piwnice)
oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu, sprawdzają i przeszukują osoby
wyznaczone lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji;

-

podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! O ich lokalizacji należy
powiadomić dyrektora szkoły oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

7) Po ogłoszeniu ewakuacji przez dyrektora, należy zachować spokój i opanowanie,
pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon.
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8) Po ogłoszeniu ewakuacji w szkole, należy szybko i w sposób kontrolowany, opuścić
klasy, pracownie i pomieszczenia służbowe w budynku szkoły, zabierając rzeczy
osobiste (torebki, plecaki, itp.).
9) Identyfikacją i rozpoznaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego
neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki
organizacyjne Policji.
10) Podczas działań, związanych z neutralizacją „bomby”, stosować się do poleceń
Policji.

Podejrzany przedmiot lub przesyłka w szkole
Gdy w szkole znajdziemy podejrzany przedmiot lub przesyłkę należy:
1. Odizolować miejsce lub zabezpiecz pomieszczenie.
UWAGA! Nikt nie może się zbliżać, otwierać, dotykać i wąchać podejrzanych przedmiotów.
2. Zadbać o zamknięcie okien, wyłączenie systemów wentylacji i klimatyzacji, by nie
powodować ruchu powietrza w pomieszczeniu.
2. Przykryć uszkodzony, podejrzany przedmiot lub przesyłkę, gdy zawiera jakąkolwiek
podejrzaną zawartość w formie: płynnej lub stałej (proszek, pył, galareta, piana lub inne).
3. Zadzwonić lub wyznaczyć osobę, która zadzwoni pod jeden z poniższych numerów
alarmowych:
a) 997 – Policja,
b) 112,
6. Ustalić, które osoby miały kontakt z podejrzanym przedmiotem, przesyłką.
7. Zadbać, by osoby te dokładnie umyły ręce.
8. Zgromadzić te osoby w jednym pomieszczeniu i przypilnować, by z nikim się nie
kontaktowały i pozostały tam do przybycia służb.
Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.
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Zagrożenie terrorystyczne

-------

1 Wtargnięcie napastnika (terrorysty) do szkoły

Poniższe rekomendacje odnoszą się do niezbędnej reakcji nauczyciela i dotyczą sytuacji
wtargnięcia napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub bronią, który strzela do osób
znajdujących się na korytarzu i w salach lekcyjnych, tzw. aktywny strzelec.

▪ Jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj się, zamknij drzwi na klucz
(zabarykaduj się) - szybkie zamknięcie drzwi może uniemożliwić napastnikowi
wejście do pomieszczenia i zabicie kolejnych osób

▪ Wycisz i uspokój uczniów - wszelkie dźwięki wydostające się z sal lekcyjnych mogą
spowodować próbę wejścia napastnika do pomieszczenia lub ostrzelanie sali lekcyjnej
przez drzwi czy ścianę

▪ Zaopiekuj się uczniami ze SPE2 i uczniami, którzy potrzebują pomocy - należy
zwrócić szczególną uwagę na dzieci, które specyficznie reagują na stres i mogą mieć
problemy z opanowaniem emocji

▪ Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony - niespodziewane sygnały telefonów
mogą zdradzić obecność osób wewnątrz zamkniętych pomieszczeń i zachęcić
napastnika do wejścia
▪ Poinformuj policję wysyłając informację tekstową - SMS o zaistniałej sytuacji - w
przypadku wtargnięcia napastnika do szkoły niezbędnym jest natychmiastowe
przekazanie informacji policji
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▪ Zasłoń okno, zgaś światło - należy zaciemnić salę aby utrudnić obserwację osób
zabarykadowanych w salach lekcyjnych przez osoby współpracujące z napastnikami,
a znajdujące się na zewnątrz obiektu szkolnego

▪ Nie przemieszczaj się - przemieszczanie się może powodować dźwięki lub cień,
który może zostać zauważony przez napastników
▪ Stań poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi - przebywanie w świetle drzwi rzuca
cień i może zostać zauważone przez napastników

▪ Zejdź z linii strzału, połóż się na podłodze - z reguły napastnicy strzelają na
wysokości około 1 do 1,5 m. Strzały z broni palnej bez problemu penetrują drzwi i
mogą zabić osoby znajdujące się wewnątrz

▪ Jeżeli padną strzały, nie krzycz - napastnicy oddając na ślepo strzały przez
zamknięte drzwi chcą sprowokować krzyki przerażonych osób i upewnić się czy w
salach rzeczywiście nikogo nie ma

▪ Nie otwieraj nikomu drzwi - interweniujące oddziały policji w przypadku takiej
konieczności same otworzą drzwi. Napastnicy mogą zmusić osoby funkcyjne do
przekazania komunikatu, który ma spowodować otwarcie drzwi

▪ W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podejmij walkę, która
może być ostatnią szansą na uratowanie życia - w sytuacji obecności aktywnego
strzelca jego celem jest zabicie jak największej liczby ludzi. W takiej sytuacji podjęcie
walki może dać jedyną szansę na uratowanie życia

Niepubliczna Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego
w Rudzie Śląskiej
Ruda Śląska 41-707 Ruda Śląska ul. Ks. Tunkla 147A/1
www.smsrudaslaska.pl
e-mail – sekretariat@smsrudaslaska.pl tel. 733 571 941
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W przypadku bezpośredniego kontaktu z napastnikami, którzy dążą do przejęcia kontroli nad
szkołą:
▪ Wykonuj bezwzględnie polecenia napastnika - wszelkie próby oporu mogą być
uznane przez napastników jako akt agresji i zakończyć się śmiercią zakładników

▪ Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, np. telefon - wszelkie
próby oszukania napastników mogą zakończyć się śmiercią osoby oszukującej

▪ Poinformuj, że nie możesz wykonać jakiegoś polecenia - w takim przypadku
ewentualne niewykonanie polecenia napastników nie zostanie potraktowane jako
próba oporu

▪ Nie patrz terrorystom w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego - w takiej sytuacji
patrzenie w oczy może zostać uznane za akt prowokacji i agresji

▪ Nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika - odwracanie plecami może zostać
uznane jako akt agresji czy lekceważenia, utrudnia także orientację w sytuacji
▪ Nie zwracaj na siebie uwagi - niezwracanie na siebie uwagi może zwiększyć szansę
na uratowanie życia w przypadku, gdy zamachowcy zdecydują się zabić kogoś dla
przykładu

▪ Nie lekceważ napastnika i nie bądź agresywny - brak szacunku i agresja mogą
zostać ukarane przez zamachowców

▪ Nie oszukuj terrorysty - oszustwo może zostać potraktowane jako brak szacunku czy
agresji i zostać ukarane
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▪ Uspokój uczniów, zawsze zwracaj się do nich po imieniu - zwracanie się do
uczniów po imieniu pozwala na ich spersonalizowanie, co może spowodować lepsze
ich traktowanie przez zamachowców

▪ Poinformuj napastnika o uczniach ze schorzeniami - wiedza ta w konsekwencji
obniży agresję ze strony zamachowców wobec dzieci, których zachowanie odstaje od
reszty

▪ Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów - każda
aktywność podjęta bez zgody zamachowców może zostać potraktowana jako akt
oporu czy agresji i w konsekwencji ukarana

▪ Zawsze korzystaj z dobrej woli terrorysty - nigdy nie wiadomo, kiedy kolejny raz
będziemy mogli napić się czy zjeść posiłek.

W przypadku działań antyterrorystycznych podjętych przez policję:
▪ Nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów – możesz
zostać uznany za terrorystę - policja w trakcie operacji odbijania zakładników nie
jest w stanie odróżnić napastników od ofiar

▪ Nie próbuj pomagać służbom ratowniczym, dyskutować z nimi - próba pomocy
siłom bezpieczeństwa bez ich wyraźnej zgody czy prośby może zostać potraktowane
jako akt agresji
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▪ 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

▪ Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawaj się jej
działaniom - postawa taka ułatwia działania policji, a także identyfikację
zamachowców, którzy próbują się wtopić w szeregi napastników

▪ Nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących - tarcie oczu tylko pogarsza
skutki użycia gazu łzawiącego
▪ Pytaj o pozwolenie zaopiekowania się swoimi uczniami - wszelkie samowolne
działania mogą zostać potraktowane jako akt agresji i mogą utrudnić akcję ratunkową

▪ Odpowiadaj na pytania funkcjonariuszy - policja zbiera kluczowe informacje
mające się przyczynić do skutecznej akcji uwolnienia zakładników i identyfikacji
zamachowców

▪ 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 wtapiać w tłum i uciec z miejsca ataku

▪ Po wydaniu polecenia wyjścia – opuść pomieszczenie jak najszybciej, oddal się
we wskazanym kierunku - w przypadku interwencji sił bezpieczeństwa należy
wykonać polecenia dokładnie tak, jak tego chcą siły interwencyjne
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▪ Nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko
wybuchu lub pożaru - najważniejsze jest uratowanie życia i zdrowia, a dopiero
później ratowanie dóbr materialnych.

▪ Po zakończeniu akcji Policji dyrektor lub osoba upoważniona:
a) sprawdza czy wszyscy uczniowie, nauczyciele i personel szkoły
opuścili budynek – w przypadku braku kogokolwiek należy
powiadomić Policję,
b) nie pozwala aby uczniowie niepełnoletni samodzielnie wracali do
domów, odbierają uczniów rodzice. Należy prowadzić ewidencję
odbieranych uczniów.

Kontakt z mediami w sytuacji kryzysowej
Dyrektor szkoły, osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo oraz personel muszą być
przygotowani na różnorodne warianty udzielania informacji o zdarzeniu. Należy pamiętać, że
przekaz medialny kształtuje wyobrażenie o rodzaju i rozmiarze kryzysu w daleko większym
stopniu niż byśmy chcieli. Lepiej więc kontrolować przepływ informacji, niż narażać
wizerunek szkoły na histeryczne plotki i sensacje. Poza tym media oprócz funkcji czysto
komunikacyjnej i opiniodawczej często pełnią rolę informacyjną wobec rodzin w sytuacjach
traum masowych jak katastrofy itp.
Wskazówki dla osoby wyznaczonej do kontaktu z mediami:
-

Nawiązać współpracę z przedstawicielami mediów zanim nastąpi kryzys,
dzięki temu prawdopodobieństwo, że informacje o przebiegu zdarzenia
kryzysowego, będą większe;

-

Współpracować z Wydziałem Edukacji i Szkolnym Zespołem Kryzysowym
w przygotowywaniu oficjalnych komunikatów dla mediów podczas zaistnienia
kryzysu lub po nim;
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-

Wyznaczyć osobę spośród personelu szkoły lub zespołu kryzysowego,
odpowiedzialną za kontakt z dziennikarzami;

-

Zadbać o to, aby wyłącznie osoba wyznaczona miała możliwość
przekazywania informacji do mediów;

-

wyznaczyć miejsce na terenie szkoły, z którego będą udzielane informacje
podczas kryzysu (sala gimnastyczna);

-

Zwrócić uwagę, aby dziennikarze otrzymywali informacje od wyznaczonego
personelu i nie „werbowali” rozmówców spośród uczniów;

-

Oczekujących dziennikarzy warto, szczególnie w niesprzyjających warunkach
pogodowych, ugościć w wydzielonych pomieszczeniach. Należy też zadbać
dla nich o dostęp do niezbędnych urządzeń.
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