
 

INSTRUKCJA DZIAŁANIA PO OGŁOSZENIU EWAKUACJI 

w Zespole Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze 

 

1. Dzwonek alarmowy uruchamia oraz ogłasza ewakuację poprzez tubę nagłaśniającą 

osoba, podejmująca decyzję o ewakuacji lub wyznaczona przez nią inna osoba. 

2. Drzwi ewakuacyjne otwierają wyznaczeni w danym rejonie pracownicy 

(tzw. liderzy ewakuacji). W sali gimnastycznej-nauczyciel prowadzący zajęcia. 

3. Słupki blokujące dojazd do wejścia głównego szkoły otwiera osoba dyżurująca na 

portierni. 

4. Nauczyciele przerywają zajęcia i informują uczniów o ewakuacji. 

5. Nauczyciel nieznający liczby uczniów przebywających w klasie, dokładnie liczy 

ilość osób. 

6. Opuszczając pomieszczenie, w miarę możliwości zamykamy okna, wyłączamy 

światło i urządzenia elektryczne oraz zamykamy drzwi (nie na klucz) zostawiając 

klucz w zamku. 
7. Jako pierwsi opuszczają pomieszczenia klasowe uczniowie - na polecenie 

nauczyciela prowadzącego zajęcia, który wychodzi jako ostatni, zabierając dziennik 

lekcyjny. 
8. Grupy wychodzą w następującym porządku: 

 z sal  205, 207, 208, 104, 105, 106, 108, 109, 112, 113, 114, 11, 19, gabinetu 

psychologa, sekretariatu -wyjściem głównym A 

 z sal 201, 202, 203, 204, 101, 102, 6, 9, 10, pokoju nauczycielskiego - bocznym 

wyjściem ewakuacyjnym B na parterze 

 z szatni i sali przy szatni – wyjście C przy szatni 

 z sal 116, 117, 118, 119, 120, biblioteki, kawiarenki, gabinetu pielęgniarki – 

wyjście D przy sali gimnastycznej 

 z sali gimnastycznej – wyjście E sali gimnastycznej 

9. Uczniowie opuszczają budynek szkolny wzdłuż, ustalonych dla danych 

pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych. W przypadku dużego zadymienia wskazana 

pozycja to pochylony tułów. 
10. Podczas ewakuacji nie wywołuj paniki, opanuj strach i lęk. 

11. Z wyjścia głównego A na miejsce ewakuacji klasy udają się przez park, natomiast 

z wyjścia awaryjnego B, C, D i E - chodnikiem obok sali gimnastycznej. 

12. Po zakończeniu ewakuacji liderzy ewakuacji sprawdzają każde pomieszczenie 

w swoim rejonie, a następnie kierującemu akcją składają meldunek, czy wszyscy 

opuścili dany rejon ewakuacji. 

13. Jako ostatni opuszczają budynek liderzy oraz osoba kierująca ewakuacją. 

14. Miejsce docelowe ewakuacji – plac przy muszli parkowej lub hala sportowa przy 

ZS nr 2 (w zależności od warunków atmosferycznych). 

15. W miejscu ewakuacji uczniowie ustawiają się w szeregach a nauczyciele 

prowadzący zajęcia sprawdzają listę obecności. 

16. Po sprawdzeniu listy obecności nauczyciele informują (w zwięzłej formie) osobę 

kierującą ewakuacją  o stanie klasy, w tym  ilości osób ewakuowanych, ilości osób 

obecnych w miejscu ewakuacji oraz o ewentualnych poszkodowanych. 

17. Dyrektor szkoły informuje o przebiegu ewakuacji dowódcę jednostki ratowniczej. 

18. Po ogłoszeniu zakończenia alarmu przez dyrektora szkoły, młodzież i pracownicy 

wracają do budynku (tą samą drogą) lub zostają odesłani do domu. 


