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Procedury organizacji ewakuacji 

 

Najczęstszymi przyczynami, dla których może zajść konieczność ogłoszenia alarmu w szkole, 

są zagrożenia związane z powstaniem pożaru, a także możliwość rozprzestrzenienia na terenie 

szkoły niebezpiecznych substancji chemicznych lub ładunków wybuchowych. 

Najważniejszym działaniem, jakie należy podjąć w przypadku stwierdzenia zagrożenia, jest 

jak najszybsze powiadomienie o niebezpieczeństwie wszystkich osób znajdujących się                                     

w strefie zagrożenia i natychmiastowe podjęcie działań mających na celu ratowanie zdrowia                        

i życia osób zagrożonych. W tym celu korzystamy z sygnału alarmu lokalnego, którym                          

w szkole są trzy sygnały dzwonka, trwające około 10 sekund każdy, następujące bezpośrednio 

po sobie. 

Procedura zawiera: 

1. Instrukcja postępowania w przypadku alarmu  

2. Instrukcja ewakuacji uczniów i personelu na wypadek pożaru lub innego 

niebezpieczeństwa (w trakcie lekcji i przerwy) 

3. Instrukcja ewakuacji uczniów i personelu po otrzymaniu informacji o podłożeniu 

ładunku wybuchowego 

 

Pkt 1 

Instrukcja postępowania w przypadku alarmu 

O ewakuacji decyduje dyrektor, który po otrzymaniu meldunku od nauczyciela lub innej 

osoby zgłaszającej zagrożenie oraz rozpoznaniu sytuacji podejmuje decyzję o zawiadomieniu 

służb (Policja, Straż Pożarna) i ogłoszeniu alarmu. W sytuacji braku prądu, sygnał alarmowy 

może być ogłaszany za pomocą gwizdka lub dzwonka ręcznego z jednoczesnym 

komunikatem słownym podawanym przez osoby ogłaszające alarm. Jest to sygnał do 

natychmiastowego działania dla wszystkich pracowników szkoły oraz do bezwzględnego 

wykonywania poleceń nauczycieli przez uczniów.  

W dużej liczbie przypadków wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego niezbędne 

jest wezwanie odpowiednich służb drogą telefoniczną. Procedura wezwania powinna 

odbywać się zgodnie z poniższym schematem: 

 wybranie numeru odpowiedniej służby. Po zgłoszeniu się dyżurnego operatora danej 

służby należy podać następujące informacje:  

 rodzaj stwierdzonego zagrożenia 
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 nazwę i adres szkoły 

 imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję 

 telefon kontaktowy 

 zrealizowane dotąd działania w reakcji na zagrożenie 

O zagrożeniu należy bezzwłocznie poinformować odpowiednie służby: 

 Policja 997 

 Straż Pożarna 998 

 Pogotowie Ratunkowe 999 

 Europejski Telefon Alarmowy obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej 112 

 Pogotowie Energetyczne 991 

 Pogotowie Gazowe 992 

 Pogotowie Ciepłownicze 993 

 Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994 

 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 987 

Wszystkie działania od tej chwili mają prowadzić do jak najszybszej ewakuacji wszystkich 

osób znajdujących się na terenie szkoły. Bezwzględnie podporządkować się poleceniom osób 

funkcyjnych. W przypadku uczniów taką osobą jest nauczyciel, który w tym momencie 

prowadził zajęcia.  

 Akcją nie może kierować wiele osób, prowadzi to bowiem tylko do dezorientacji                               

i możliwości wybuchu paniki. 

 Po rozpoznaniu zagrożenia i dokonaniu oceny sytuacji nauczyciel decyduje                                

o możliwej i najkrótszej drodze ewakuacji z budynku.  

 Uczniowie na polecenie nauczyciela ustawiają się w szeregu i w sposób 

zorganizowany kierują się do wskazanego wyjścia ewakuacyjnego.  

 Należy się poruszać po prawej stronie korytarzy i klatek schodowych, wykonując 

polecenia osób funkcyjnych.  

 Jeżeli alarm zostanie ogłoszony w czasie przerwy, uczniowie powinni skupić się 

wokół najbliżej stojącego nauczyciela.  

 Nauczyciele i uczniowie, którzy mają  lekcje na wyższych kondygnacjach, schodzą po 

stwierdzeniu, że uczniowie niższych kondygnacji opuścili już budynek i drogi 

ewakuacyjne są już wolne.  

 Po opuszczeniu budynku uczniowie wraz z nauczycielem udają się na miejsce zbiórki. 
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 Jeżeli alarm jest ogłoszony w czasie przerwy to natychmiast udajemy się (jeżeli tylko 

nie zagraża to naszemu bezpieczeństwu) pod salę, gdzie mamy mieć zajęcia i stamtąd 

pod opieką nauczyciela postępujemy jak wyżej. 

 Zbiórka na placu alarmowym służy sprawdzeniu obecności uczniów klas i ustalenia 

osób nieobecnych. Jest to bardzo istotne dla prowadzenia akcji ratunkowej przez 

wezwane służby ratownicze. 

Pkt 2 

Instrukcja ewakuacji uczniów i personelu na wypadek pożaru lub innego 

niebezpieczeństwa (w trakcie lekcji i przerwy) 

• W przypadku zauważenia znamion pożaru (zadymienie, swąd, ogień) należy 

natychmiast zgłosić ten fakt Dyrektorowi szkoły 

• Decyzję o ewakuacji podejmuje Dyrektor, osoba przez niego wyznaczona lub osoba 

funkcyjna znajdująca się w miejscu zagrożenia 

• Dyrektor po rozpoznaniu sytuacji podejmuje decyzję o zawiadomieniu służb (Policja, 

Straż Pożarna) i ogłoszeniu alarmu. 

• W sytuacji braku prądu, sygnał alarmowy może być ogłaszany za pomocą gwizdka lub 

dzwonka ręcznego z jednoczesnym komunikatem słownym podawanym przez 

osoby ogłaszające alarm. Jest to sygnał do natychmiastowego działania dla 

wszystkich pracowników szkoły oraz do bezwzględnego wykonywania poleceń 

nauczycieli przez uczniów. 

• Nauczyciele po usłyszeniu polecenia o rozpoczęciu ewakuacji (trzy krótkie dzwonki) 

maja obowiązek: 

 Pozostawić dotychczas wykonywaną pracę 

 Przygotować uczniów do ewakuacji 

 Wyłączyć urządzenia elektryczne  

 Nie pakować swoich rzeczy 

 Niezwłocznie opuścić pomieszczenie 

 Zabrać dziennik lekcyjny 

 Kierować się wraz z uczniami do najbliższych wyjść ewakuacyjnych  

 Udzielić pomocy ewentualnym  poszkodowanym 

 Nie wpuszczać osób z zewnątrz 

 Usuwać z drogi ewakuacji materiały palne  

 Zachowują bezwzględny spokój, aby nie wywoływać elementów paniki 
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 W przypadku silnego zadymienia, porusza się wraz z uczniami w pozycji 

pochylonej, najlepiej wzdłuż ścian aby nie stracić orientacji, usta i nos 

należy przysłonić chusteczką najlepiej zmoczoną w wodzie 

 Wyprowadzić uczniów w bezpieczne miejsce. (ustalone, znane wszystkim 

miejsce zbiórki) 

 Po dotarciu w wyznaczone miejsce zbiórki, nauczyciele zobowiązani są do 

dokładnego przeliczenia uczniów klasy z którą miał zajęcia 

 Dyrektor, lub osoba przez niego wyznaczona powinna otrzymać od 

poszczególnych nauczycieli informację, czy wszyscy bezpiecznie opuścili 

obiekt.  

Pkt 3 

Instrukcja ewakuacji uczniów i personelu po otrzymaniu 

informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego 

W przypadku uzyskania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego należy: 

 Poinformować niezwłocznie o otrzymaniu zgłoszenia osobę odpowiedzialną za 

uruchomienie procedury 

 Odizolować miejsce znajdowania się podejrzanego pakunku 

 Nie dotykać, nie otwierać i nie przesuwać podejrzanego pakunku 

 Bezwzględnie wykonywać polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub 

funkcjonariuszy służb 

 Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocząć ewakuację 

zgodnie z planem ewakuacji  

 Nauczyciele po usłyszeniu polecenia o rozpoczęciu ewakuacji (trzy krótkie 

dzwonki) maja obowiązek: 

 Pozostawić dotychczas wykonywaną pracę 

 Przygotować uczniów do ewakuacji 

 Wyłączyć urządzenia elektryczne  

 Nie pakować swoich rzeczy 

 Niezwłocznie opuścić pomieszczenie 

 Zabrać dziennik lekcyjny 

 Kierować się wraz z uczniami do najbliższych wyjść ewakuacyjnych  

 Nie dotykać żadnych nieznanych przedmiotów 

 Nie wpuszczać osób z zewnątrz 
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 Zachować bezwzględny spokój, aby nie wywoływać elementów paniki 

 Wyprowadzić uczniów w bezpieczne miejsce. (ustalone, znane wszystkim 

miejsce zbiórki) 

 Po dotarciu w wyznaczone miejsce zbiórki, nauczyciele zobowiązani są do 

dokładnego przeliczenia uczniów klasy z którą miał zajęcia 

 Dyrektor, lub osoba przez niego wyznaczona powinna otrzymać od 

poszczególnych nauczycieli informację, czy wszyscy bezpiecznie opuścili 

obiekt.  

Sposób prowadzenia ewakuacji 

 Ewakuację można przeprowadzić tylko na wyraźną komendę administratora budynku 

(wyznaczonej osoby odpowiedzialnej za uruchomienie procedury) lub sił 

interweniujących i zgodnie z ich wskazówkami 

Sposób powiadamiania służb 

 Za przekazanie informacji właściwym służbom o podłożenie ładunku wybuchowego 

na terenie szkoły, odpowiedzialny jest Dyrektor, Wicedyrektor lub osoba 

upoważniona 

 Należy wybrać jeden z  numerów: Policja 997, 112  Straż Pożarna 998 , 112 

 Po zgłoszeniu się dyżurnego operatora danej służby podaj następujące informacje: 

o nazwę i adres szkoły 

o rodzaj stwierdzonego zagrożenia 

o imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję 

o telefon kontaktowy 

o zrealizowane przedsięwzięcia 

o potwierdź przyjęcie zgłoszenia i zapisz dane przyjmującego zgłoszenie 

 Zarządzanie na wypadek sytuacji kryzysowej 

o Czynnościami realizowanymi w trakcie procedury kieruje dyrektor placówki, 

wicedyrektor lub osoba przez niego wyznaczona. 

 Obowiązki pracowników 

o Zapoznać się z czynnościami realizowanymi w trakcie uruchamiania procedury 

o Brać udział w treningach i szkoleniach z zakresu stosowania procedury. 

 

 


