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ZASADY EWAKUACJI W RAZIE ALARMU EWAKUACYJNEGO 

w roku szkolnym 2017/2018 
(wyciąg z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego) 

 

SYGNAŁ ALARMOWY 

Ustala się sygnał w postaci ciągłego dzwonka trwającego około 1 minutę. Może być 

również użyty system radiowęzła, dziennik elektroniczny oraz wewnętrzna sieć 

telefoniczna. 

 

Podstawowe wytyczne 

1. Wicedyrektor lub osoba funkcyjna w danym budynku szkoły wyznacza osoby, 

które w chwili ogłoszenia alarmu do ewakuacji będą odpowiadały za: 

a. zamknięcie bram wjazdowych / wejściowych na teren szkół; 

b. otwarcie drzwi ewakuacyjnych do budynku; 

c. wyłączenia dopływu prądu i ew. gazu; 

d. otwarcie hydrantów. 

2. W chwili ogłoszenia alarmu do ewakuacji na teren szkół nie może wejść żadna 

osoba czy wjechać samochód oprócz służb ratunkowych (policja, straż 

pożarna, pogotowie, itp.) 

3. W budynku przy ul. Br. Mieroszewskich osoba/y przebywająca/e na portierni 

udaje się do sali lekcyjnej, gdzie odbywają zajęcia uczniowie na wózkach 

inwalidzkich  i w razie potrzeby pomaga im przedostać się do wyjścia 

ewakuacyjnego nr 2 przy s.28, gdzie znajduje się podjazd oraz dalej, aż do 

miejsca zbiórki do ewakuacji wyznaczonego na boisku szkolnym. Następnie 

ustawia się w odpowiednim miejscu i przekazuje nauczycielowi opiekę nad 

uczniem. 

 

Nauczyciele, aktualnie prowadzący zajęcia programowe z uczniami obowiązani są (w 

chwili ogłoszenia alarmu): 

1.Znać stan liczebny klasy, z którą odbywają zajęcia lekcyjne. 

2.Natychmiast zorganizować nadzór nad uczniami oraz zapewnić wysoką dyscyplinę i 

sprawne, bezpieczne ewakuowanie uczniów: 
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- nauczyciel wyznacza osobę do pomocy (np. przewodniczący klasy), która będzie szła 

na końcu grupy (Nauczyciel prowadzący na początku grupy, nauczyciel 

wspomagający na końcu grupy), 

- nauczyciel informuje uczniów, że należy zostawić wszystkie rzeczy, wyjść na 

korytarz oraz ustawić się w kolumnie dwuosobowej przy sali, w której odbywają się 

zajęcia. 

3. Wyłączyć oświetlenie pomieszczenia oraz sprzęt pod napięciem elektrycznym. 

Zamknąć okna. 

4. Sprawdzić, czy wszyscy opuścili pomieszczenie, a następnie zamknąć drzwi. Klucz 

zostaje w zamku od strony korytarza. 

5. Wskazać kierunek ruchu (przemieszczenia się) w stronę punktu zbornego (zgodnie z 

planem opuszczania pomieszczeń i przemieszczania się grup ewakuacyjnych – 

tabelka) lub miejsca wskazanego prze osobę funkcyjną. 

6.W zasadzie należy unikać traktowania jako podstawowego kierunku ewakuacji 

wejścia głównego do szkoły (stąd rozwijać się będzie ew. akcja ratownicza). 

7. Przemieszczać się w grupie zwartej, krokiem szybkim, ale nie biegiem. Nauczyciel 

idąc na początku kontroluje przemieszczanie się grupy oraz wydaje jasne i zrozumiałe 

komendy. 

8. Nauczyciel, który dotrze do drzwi ewakuacyjnych z pierwszą grupa otwiera je i 

pozostawia otwarte dla kolejnych grup (jeśli są zamknięte). 

9. Po opuszczeniu obiektu, grupa udaje  się w kierunku punktu zbornego, gdzie 

zajmuje właściwe miejsce wskazane przez nauczyciela. 

10. Nauczyciel ustawia uczniów w kolumnach dwuosobowych / czteroosobowych. 

11. Nauczyciel odpowiedzialny za swoją grupę, obowiązkowo sprawdza obecność 

uczniów, czyli stan faktyczny oraz podchodzi i przekazuje informację o stanie  

kierownikowi ewakuacyjnemu, a następnie ustawia się na początku swojej grupy i 

oczekuje na dalsze wskazówki postępowania od osoby kierującej akcją, czuwając nad 

bezpieczeństwem swojej grupy. 

12. Nauczyciel i uczniowie czekają na odwołanie alarmu w bezpiecznej odległości,  

we wcześniej wyznaczonych miejscach w planie ewakuacyjnym.  

14. Po uzyskaniu zgody kierującego akcją ewakuacyjną uczniowie pod nadzorem  

nauczyciela mogą powrócić do szkoły.  


