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CZĘŚĆ INFORMACYJNA DOTYCZĄCA  

EWAKUACJI Z OBIEKTU SZKOLNEGO 
 

1. Przed ogłoszeniem próbnego alarmu o ewakuacji, dyrektor szkoły powiadamia 

o ćwiczeniach Policję oraz Organ Prowadzący. 

2. Decyzję o ogłoszeniu ewakuacji podejmuje: 

 dyrektor szkoły lub w razie jego nieobecności upoważniony członek kadry kierowniczej 

 dowódca przybyłej na teren szkoły jednostki straży pożarnej lub innej jednostki 

specjalistycznej, który obejmuje dowodzenie akcją. 

 

3. Ogłaszanie ewakuacji: 

 Sygnał dźwiękowy - powtarzający się ciąg dźwięków dzwonka szkolnego w odstępach 

kilkusekundowych 

W przypadku braku prądu elektrycznego należy użyć dzwonka ręcznego. 

 Słowny - trzykrotnie powtarzany na polecenie przełożonego, w zależności od rodzaju 

zagrożenia (poprzez tubę nagłaśniającą): 

a) ewakuacja ludzi 

UWAGA,  UWAGA,  UWAGA 

PRZERWAĆ   ZAJĘCIA 

ZARZĄDZAM  EWAKUACJĘ OSÓB Z BUDYNKU  

UDAĆ SIĘ  W  REJON  ZBIÓRKI 

TO NIE SĄ ĆWICZENIA 

LUB 

TO JEST ALARM ĆWICZENIOWY 

b) ewakuacja ludzi i sprzętu 

UWAGA,  UWAGA,  UWAGA 

PRZERWAĆ ZAJĘCIA 

ZARZĄDZAM  EWAKUACJĘ KOMPLEKSOWĄ Z BUDYNKU 

PRZYSTĄPIĆ  DO EWAKUACJI 

TO NIE SĄ ĆWICZENIA 

LUB 

TO JEST ALARM ĆWICZENIOWY 

 

4. Sygnały alarmowe do ewakuacji uruchamia osoba podejmująca decyzję o ewakuacji lub 

wyznaczona przez nią inna osoba. 

5. Uczniowie zabierają swoje teczki, zostawiając ksiązki i przybory leżące na ławkach. 

6. Nauczyciele znają liczbę obecnych uczniów i miejsca pobytu tych, którzy wyszli z lekcji.  

7. Nauczyciele zobowiązani są do udzielania pomocy ewakuowanym i odpowiadają za sprawną 

ewakuację uczniów danej klasy. 

8. W przypadku ogłoszenia alarmu ćwiczeniowego, uczniowie, którzy ulegli obrażeniom 

w czasie ewakuacji, pozostają w budynku szkoły z odpowiedzialnym za bezpieczeństwo 

nauczycielem. Rolę nauczyciela pełni dalej w tej klasie przewodniczący klasy lub osoba 

wytypowana przez tego nauczyciela. O zaistniałej sytuacji nauczyciel powiadamia lidera 

ewakuacji. 
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9. W przypadku opuszczenia sali przez ucznia przed alarmem, nauczyciel powiadamia lidera 

ewakuacji swojego rejonu o miejscu i celu pobytu ucznia. Uczeń dołącza do klasy w czasie 

opuszczania budynku lub na miejscu ewakuacji i zgłasza o tym fakcie nauczycielowi.  

10. Liderzy komunikują się między sobą, aby znać stan i sytuację w sąsiednich rejonach. 

11. Liderzy powiadamiają ewakuujące się osoby o kierunku i kolejności opuszczania danego 

rejonu. 

12. Kolumny poruszają się prawą stroną, zostawiając przejście po lewej stronie drogi 

ewakuacyjnej (zwłaszcza na schodach). 

13. Budynek szkolny opuszczają w pierwszej kolejności osoby, które znajdują się 

w bezpośrednim miejscu zagrożenia. 

14. Jeżeli takie miejsce nie istnieje - to ewakuacja odbywa się w pierwszej kolejności od 

najwyższych kondygnacji budynku. 

15. W przypadku zablokowania drogi ewakuacyjnej (np. na skutek pożaru), ewakuowani 

kierowani są do innego wyjścia przez osoby kierujące ewakuacją lub udają się do innego 

niezagrożonego wyjścia 

16. Osoby kierujące ewakuacją w danym rejonie (liderzy ewakuacji): 

a. parter –   p. Ewa Szczepańska  

b. I piętro –   p. Edyta Kokosińska  

c. II piętro –   p. Elżbieta Karkoszka  

d. Skrzydło/I piętro –  p. Iza Wochniak  

e. Skrzydło/parter –  p. Stanisław Próchnicki 

17. W przypadku nieobecności  w/w osób, odpowiednio zastępują ich: 

a. parter –   p. Ewa Bochyńska 

b. I piętro –   p. Agnieszka Górka  

c. II piętro –   p. Wojciech Seta  

d. Skrzydło/I piętro –  p. Bożena Szczepaniak  

e. Skrzydło/parter –  p. Agata Marszał  

 

18. W przypadku ogłoszenia alarmu w czasie przerwy, ewakuacją kierują nauczyciele pełniący 

dyżur na poszczególnych kondygnacjach oraz nauczyciele rozpoczynający zajęcia na tych 

kondygnacjach po przerwie. Pamiętajmy o zabraniu dzienników lekcyjnych klas, w których 

powinniśmy zacząć lekcje oraz dzienników, które zostały nie zabrane. Nauczyciel dyżurny 

sprawdza wszystkie pomieszczenia w swoim rejonie i wychodzi ostatni (pełni rolę lidera 

ewakuacji). 

19. Wszyscy ewakuowani nie powinni samowolnie oddalać się od miejsca ewakuacji. 

20. Pracownicy szkolnej służby zdrowia, jeśli zachodzi taka konieczność, są zobowiązani do 

udzielania pierwszej pomocy medycznej. 

21. Rzeczy osobiste uczniów i nauczycieli oraz ruchomy majątek szkolny z zagrożonego 

budynku wynoszą ratownicy. Na polecenie kierującego akcją ratowniczą mogą te czynności 

wykonać pracownicy szkoły. 

 

 

Sposoby przeprowadzania ewakuacji mogą przebiegać różnie, w zależności od 

wynikłych sytuacji, mogą różnić się od norm zawartych w planie ewakuacyjnym 

naszej szkoły - należy jednak zawsze stosować się do poleceń służb ratowniczych. 
 

Straż Pożarna - tel. 998  Pogotowie Ratunkowe - tel. 999 

Policja  - tel. 997  Tel. ratunkowy  - 112 (z tel. kom.) 


