
 

 

 

Załącznik nr 3 do IBP 

 

 

 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK EWAKUACJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN EWAKUACJI 
Zespołu Szkół nr 1 im. KEN 

Zasady ogólne: 

1. Ewakuacja – to szybkie i bezpieczne opuszczenie przez uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły 
pomieszczeń zagrożonych drogami i wyjściami do stref bezpiecznych. 

2. Warunki ewakuacji – to zespół przedsięwzięć oraz środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożenia lub objętej pożarem. 

3. Decyzję o podjęciu ewakuacji oraz zakresie ewakuacji podejmują osoby, o których mowa w pkt. 9 
Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Osoby te również kierują przebiegiem ewakuacji. 

Zasady post ępowania na wypadek ewakuacji: 

Z budynku Zespołu Szkół nr 1 można się ewakuować jednym z 5 wyjść ewakuacyjnych: 
Wyjście nr 1 - główne, prowadzące na ulicę Jagiellońską, 

Wyjście nr 2 - z szatni, na podwórze szkolne, 

Wyjście nr 3 - na parking za szkołą,  

Wyjście nr 4 - bezpośrednio z sali gimnastycznej, 

Wyjście nr 5 - obok szatni męskiej przy sali gimnastycznej. 

W szkole znajdują się również dwie klatki schodowe:  

Pierwsza obok wyjścia nr 1 od pracowni komputerowej do bramy głównej (wyjście nr 1).  

Druga do wyjścia nr 5 od gabinetu medycznego do sekretariatu. 

Docelowym miejscem ewakuacji młodzieży i pracowników są tzw. „Kocie Planty" - trawiasty plac po południowej 

stronie szkoły. Przemieszczenie się na plac opuszczających budynek wyjściem nr 2, nr 3 i nr 4, odbywa się 

bezpośrednio z placu szkolnego przez bramę ogrodzenia. Opuszczający szkołę pozostałymi wyjściami 

przechodzą na plac chodnikiem. Jeżeli nie można skorzystać z trawiastego placu obok szkoły jako miejsca 

ewakuowania, należy oddalić się w rejon ulic sąsiadujących ze szkołą. Ewakuacja obejmuje wszystkich 

pracowników i uczniów szkoły.  

Czas wyjścia to 3 - 5 minut po ogłoszeniu alarmu. 

 

                                  Sygnały alarmowania wewn ętrznego   

Rodzaj alarmu  
Sposób ogłaszania 

Rodzaj sygnału        Ustnie  Dzwonek r ęczny  Odwołanie alarmu 

Alarm 
pożarowy 

Modulowany dźwięk 
syreny alarmowej - - 

Dźwięk dzwonka 
ciągły trwający 2 

minuty 

Alarm 
terrorystyczny 

Czterokrotne 
dzwonienie dzwonka 
pięciosekundowe z 
dwusekundowymi 

przerwami 

Trzykrotna zapowiedź 
słowna: uwaga, uwaga, 
uwaga, proszę opuścić 

budynek szkolny, nastąpił 
atak terrorystyczny. 

Ciągłe dzwonienie 
dzwonka 

wspierane głosem 
„atak 

terrorystyczny". 

Dźwięk dzwonka 
ciągły trwający 2 

minuty 

 

Plan ewakuacji młodzieży i pracowników szkoły z budynku na wypadek pojawienia się zagrożeń: pożaru, ataku 

terrorystycznego (informacja o podłożeniu bomby w szkole, rozprzestrzenianiu się gazu, znalezienia w szkole 

„paczki", która nie ma właściciela).          

Osoba, która pierwsza zauważy niebezpieczeństwo np.: pożar lub inne sytuacje zagrażające życiu i 

bezpieczeństwu młodzieży oraz pracowników, natychmiast powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrekcję lub kogoś z 

pracowników.  

Dyrektor, jego zastępca lub ktoś z pracowników ogłasza alarm zgodnie z tabelą „Sygnały alarmowania 

wewnętrznego". 



 

Nauczyciel ucz ący dan ą klasę ewakuuje młodzie ż z budynku wg nast ępującego schematu: 

Piwnica 

Uczniowie uczący się w salach nr 9, 10 i przebywający w szatni wychodzą wyjściem ewakuacyjnym nr 2.  

Sala gimnastyczna 

Uczniowie przebywający na sali gimnastycznej wychodzą wyjściem ewakuacyjnym nr 4, 

a przebywający w szatniach sali gimnastycznej wyjściem ewakuacyjnym nr 5.  

Parter 

1.    Uczniowie uczący się w sali 6 oraz pracownicy przebywający w sekretariacie, gabinecie dyrektora, 

księgowości, toalecie dla nauczycieli wychodzą wyjściem ewakuacyjnym nr 5,  

2.    Uczniowie uczący się w salach 1, 2, 11, 12, osoby przebywające w sklepiku, magazynie, 

pomieszczeniu woźnych wychodzą wyjściem ewakuacyjnym nr I, 

3.    Uczniowie uczący się w salach 14, 15, 16, 18, 19, pracownicy przebywający na portierni, w 

toalecie dziewcząt wychodzą wyjściem ewakuacyjnym nr 3. 

I Piętro 

1.  Uczniowie uczący się w salach 27, 28, pracownicy gabinetów lekarskiego wicedyrektorów oraz 

uczniowie przebywający w toalecie chłopców schodzą klatką schodową nr 2 i wychodzą wyjściem ewakuacyjnym 

nr V na zewnątrz budynku, 

2.   Uczniowie uczący się w salach 30, 31, 32, 34 36, 38, 40, 43, przebywający w świetlicy, 

bibliotece, czytelni, pokoju nauczycielskim, gabinecie pedagoga, toalecie dziewcząt schodzą klatką schodową nr I i 

wychodzą wyjściem ewakuacyjnym nr I (lub w razie konieczności udają się do wyjścia nr II). 

II Piętro 

1.    Uczniowie uczący się na drugim piętrze w salach 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 schodzą klatką schodową 

nr I na parter i wychodzą wyjściem ewakuacyjnym nr I na zewnątrz budynku, następnie udają się na Kocie Planty. 

 

UWAGA: 

1. Nauczyciel przed opuszczeniem sali upewnia się, czy wszyscy uczniowie wyszli, zabiera ze sobą dziennik. 

2. Uczniowie słuchają poleceń nauczyciela. 

3. Po ogłoszeniu alarmu pożarowego uczniowie zostawiają w klasie podręczniki, przybory, tornistry. 

4. Budynek opuszcza się szybko, ale nie biegiem, zgodnie z kierunkiem ewakuacji umieszczonym na 

tabliczkach wiszących na ścianie. 

4. Uczniów ewakuowanych z budynku szkolnego należy przeprowadzić na bezpieczną odległości od budynku 

(plac trawiasty obok szkoły) lub inne bezpieczne miejsce. 

5. Po dotarciu na miejsce ewakuacji nauczyciel sprawdza stan liczebny klasy. 

6. Nad całością ewakuacji młodzieży i pracowników szkoły czuwa dyrektor. 

7. Po ogłoszeniu ataku terrorystycznego młodzież zabiera ze sobą swoje rzeczy. Pozostały schemat postępowania 

podobnie jak po ogłoszeniu alarmu na wypadek wybuchu pożaru. 

 

 
Ważne telefony alarmowe: 

EUROPEJSKI NR ALARMOWY - 112 

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999 

STRAŻ POŻARNA – 998 

POLICJA – 997 

POGOTOWIE GAZOWE – 992 

POGOTOWIE ENERGETYCZNE – 991 


