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Wprowadzono zarządzeniem nr 5/2017/2018 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej  

w Nowym Rybiu  z dnia 02.11.2017 r. 

 

Zasady zachowania podczas ewakuacji  

w Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej  

w Nowym Rybiu 

 

I. CEL 

Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji 

uczniów, pracowników i innych osób przebywających na terenie Szkoły Podstawowej 

im. Marii Dąbrowskiej w Nowym Rybiu w sytuacji wystąpienia zagrożenia. 

 

II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ZASAD EWAKUACJI 

 

Określa tryb postępowania oraz uprawnienia i odpowiedzialności osób realizujących 

poszczególne etapy ewakuacji. Począwszy od stwierdzenia (możliwości wystąpienia) 

zdarzeń mających znamiona sytuacji zagrożenia, wskazujących na konieczność podjęcia 

czynności związanych z ewakuacją z budynku. 

 

III. SYTUACJE ZAGROŻENIA 

 

1. Pożar (gdy nieskuteczna jest likwidacja pożaru podręcznymi środkami gaśniczymi); 

2. Incydent bombowy (otrzymanie informacji o podłożeniu lub znalezienie ładunku 

wybuchowego lub innego niebezpiecznego środka); 

3. Niebezpieczeństwo skażenia powietrza (toksycznym środkami przemysłowymi i innymi 

chemicznymi substancjami niebezpiecznymi, rozprowadzonymi na terenie i/lub na 

terenie szkoły), jeżeli czas dojścia skażonego obłoku powietrza przekracza 15 min. 

4. Zagrożenie katastrofą budowlaną; 

5. Zagrożenie wybuchem gazu spowodowane awarią instalacji; 

6. Inne. 

 

IV. OGÓLNE ZASADY EWAKUACJI  

 

1. Alarmowanie o zagrożeniach odbywa się przy pomocy dzwonka elektrycznego 

(względnie ręcznego w przypadku braku zasilania); 

2. Sygnał alarmowy w razie pożaru może włączyć każdy, kto zauważył ogień, nie dający 

się ugasić podręcznymi środkami gaśniczymi lub inne niebezpieczeństwo bezpośrednio 
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zagrażające zdrowiu i życiu uczniów i pracowników. W innych przypadkach decyzję 

podejmuje dyrektor szkoły lub jego zastępca. 

3. Dzwonek elektryczny wykorzystywany jako sygnał alarmowy w szkole znajduje się 

w sekretariacie szkoły. 

4. Ewakuacją kieruje dyrektor lub osoba do tego upoważniona.  

5. Należy ściśle stosować się do poleceń przełożonych lub prowadzących akcję 

ratowniczą; 

6. Opuszczając budynek należy stosować się do znaków informacyjnych stanowiących 

o kierunku dróg ewakuacji i wyjściach ewakuacyjnych ze szkoły (strzałki na ścianach). 

7. W pierwszej kolejności ratuje się zagrożone życie ludzkie - ewakuację rozpoczyna się 

od tych pomieszczeń (lub stref), w których powstał pożar (inne zagrożenie) lub które 

znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia oraz z tych pomieszczeń (lub stref), 

z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji może być odcięte przez 

pożar, zadymienie lub inne zagrożenie. 

8. Wchodząc do pomieszczeń lub stref silnie zadymionych, przyjmować pozycję 

pochyloną (jak najbliżej podłogi) oraz zabezpieczać drogi oddechowe prostymi 

środkami (np. zmoczonym w wodzie materiałem). 

9. Podczas przechodzenia przez silnie zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy 

poruszać się wzdłuż ścian, aby nie stracić orientacji co do kierunku ruchu.  

10. Nie należy otwierać bez koniecznej potrzeby drzwi do pomieszczeń, które mogą być 

objęte pożarem, ponieważ nagły dopływ powietrza sprzyja gwałtownemu 

rozprzestrzenianiu się ognia. 

11. W przypadku pożaru drzwi i okna powinny zostać zamknięte, a klucze pozostawione 

w drzwiach. 

12. W przypadku skażenia chemicznego drzwi i okna powinny być otwarte.  

13. W razie ewakuacji bezwzględny zakazuje się schodzenia do szatni np. celem 

zabrania odzieży. 

14. Wszystkie osoby opuszczające szkołę powinny zabrać rzeczy osobiste i przystąpić do 

ewakuacji postępując zgodnie z zaleceniami i udać się na wyznaczone miejsce zbiórki; 

15. Miejscem zbiórki jest wyznaczone miejsce obok boiska sportowego.  

16. W trakcie opuszczania budynku należy zachować spokój, swoim zachowaniem 

wpływać na sprawny i spokojny przebieg akcji, w sposób nie wywołujący paniki. 

17. Na miejscu ewakuacji nauczyciele z uczniami, pozostali pracownicy i inne osoby 

ewakuowane przebywają do czasu otrzymania stosownej informacji, co do powrotu do 

budynku i dalszej pracy i nauki. 
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V. PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ORGANIZACJA DZIAŁANIA 

 

 

DYREKTOR SZKOŁY: 

 

• podejmuje decyzję o zakresie ewakuacji (pełnej czy częściowej); 

• uruchamia procedurę ewakuacyjną przy pomocy dzwonka elektrycznego; 

• nadzoruje przestrzeganie ustaleń zawartych w niniejszej procedurze; 

• nakazuje powiadomienie specjalistycznych służb ratowniczych; 

• nakazuje uruchomienie elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji 

w szczególności: ochrona dokumentacji szkoły, zabezpieczenie instalacji gazowej, 

wodnej i elektrycznej, otwarcie wyjść ewakuacyjnych; 

• wprowadza zakaz wejścia i wjazdu na teren szkoły osób postronnych; 

• zarządza ewakuację samochodów z podwórza; 

• współdziała ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi. 

 

PRACOWNICY OBSŁUGI: 

 

• informację o zagrożeniu natychmiast przekazują do sekretariatu szkoły osobiście lub 

za pośrednictwem innego pracownika szkoły; 

• wstrzymują wejście na teren szkoły; 

• otwierają wyjścia ewakuacyjne na podwórze; 

• w dalszej kolejności otwierają bramę prowadzącą na podwórze szkolne, celem 

umożliwienia ewakuacji samochodów; 

• uruchamiają sygnał alarmowy dzwonkiem elektrycznym lub ręcznym; 

• sprawdzają pomieszczenia szatni, nie udostępniając ich uczniom; 

• pomagają wyprowadzić uczniów na zewnątrz budynku; 

• wyłączają, na polecenie dyrektora szkoły (w razie potrzeby bez polecenia), zawór 

wodny, gazowy i główne bezpieczniki. 

 

NAUCZYCIEL – sprawujący opiekę: 

 

• sprawuje opiekę tylko nad klasą (grupą), z którą prowadzi zajęcia lub z klasą , z którą 

rozpoczyna zajęcia – jeśli ewakuacji odbywa się w trakcie przerwy; 

• ogłasza alarm dla uczniów danej klasy; 

• nakazuje zabranie tylko osobistych rzeczy; 

• zabiera dziennik lekcyjny ze sobą; 

• nakazuje i nadzoruje przebieg ewakuacji podopiecznych; 

• przekazuje informację o miejscu zbiórki; 

• przelicza stan osobowy klasy (grupy) w chwili opuszczania sali lekcyjnej; 

• wychodząc z sali jako ostatni, pozostawiają drzwi domknięte z kluczem w zamku; 
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• na miejscu zbiórki obowiązkowo sprawdza obecność wśród uczniów, a następnie 

sprawdza ich stan zdrowia; 

• w przypadku braku ucznia, natychmiast zgłasza ten fakt najbliższemu 

przedstawicielowi służb ratowniczych; 

• w przypadku stwierdzenia lub zgłoszenia urazów lub problemów zdrowotnych, 

należy: doprowadzić ucznia do punktu pomocy, poinformować dyrektora szkoły, 

udzielić pierwszej pomocy i w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe; 

• niedopuszczalne jest zezwolenie na rozejście się uczniów (podopiecznych) do domów, 

bez wcześniejszego powiadomienia o zdarzeniu rodziców. 

 

NAUCZYCIEL – nie sprawujący opieki: 

 

• wspomaga nauczycieli w kierowaniu uczniów do wyjść; 

• kontroluje pomieszczenia inne, niż sale lekcyjne, w których mogą przebywać ludzie 

np. toalety; 

• w miarę potrzeb i możliwości  zabierają ze sobą dokumentację szkolną np. dzienniki 

z pokoju nauczycielskiego; 

• kieruje ruchem osób opuszczających budynek, ze szczególnym uwzględnieniem, aby 

przebiegał bezpośrednio w kierunku wyjść ewakuacyjnych. 

 

PRACOWNIK SEKRETARIATU SZKOŁY: 

 

• zgodnie z decyzją dyrektora powiadamia odpowiednie służby ratownicze; 

• zabezpiecza dokumentację szkoły przed osobami trzecimi i przygotowuje ją na 

wypadek konieczności ewakuacji; 

• zabezpiecza sprzęt komputerowy przed możliwością utraty danych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 

ze zm.) 


