
PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I 

PRACOWNIKÓW 

Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej             

w Siedlcach 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  

(Dz. U. z 2009 r. nr178 poz.1380), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dn. 16 czerwca 2003 r. (Dz. U. nr 121 z 2003 r.) 

 

1. Ewakuacja uczniów i pracowników szkoły – podstawowe zasady 

W przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność przeprowadzenia 

ewakuacji osób i mienia z budynków szkolnych, decyzję o ewakuacji podejmuje Dyrektor 

Szkoły lub jego zastępca. 

Decyzja o podjęciu ewakuacji zawiera informacje o zakresie ewakuacji, liczbie osób 

przewidzianych do ewakuacji, sposoby (drogi i kierunki ewakuacji) oraz kolejność 

opuszczania budynku. 

Po podjęciu decyzji o ewakuacji osób i mienia Dyrektor niezwłocznie powiadamia   

wszystkich pracowników przebywających na terenie ewakuowanej strefy o powstaniu i 

charakterze zagrożenia oraz o przeprowadzanej ewakuacji. 

Dyrektor wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji grup uczniów, ustala 

ewentualną potrzebę ewakuacji sprzętu i mienia. 

W pierwszej kolejności należy ewakuować osoby z pomieszczeń, w których powstał 

pożar lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia oraz pomieszczeń, z 

których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych miejsc ewakuacji może zostać odcięte przez 

pożar lub zadymienie. 

Podczas ewakuacji z pomieszczeń grupy uczniów należy kierować na poziome drogi 

ewakuacji (korytarze), a następnie zgodnie z kierunkami określonymi przez znaki 

ewakuacyjne, na klatki schodowe (pionowe drogi ewakuacyjne) i wyjścia poza obszar 

zagrożony. 

W przypadku blokady dróg ewakuacyjnych należy niezwłocznie powiadomić Dyrektora 

lub jego zastępcę. Ludzi odciętych od wyjścia, a znajdujących się w strefie zagrożenia, 

należy zebrać w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od źródła pożaru i w miarę 

posiadanych środków ewakuować na zewnątrz budynku przy pomocy sprzętu 

ratowniczego przybyłych jednostek. 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-24-sierpnia-1991-r-o-ochronie-przeciwpozarowej/?on=14.02.2015


W razie podejrzenia, że ktoś został w budynku, należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt 

jednostkom ratowniczym będącym na miejscu. 

W czasie ewakuacji niewskazane jest: 

 

-  dokonywanie jakichkolwiek czynności mogących wywołać panikę, 

-  wprowadzanie zmiany kierunku ewakuacji, 

-  zatrzymywanie się lub tamowanie ruchu w inny sposób.  

2. Ewakuacja mienia – podstawowe zasady  

Nie może odbywać się kosztem sił i środków niezbędnych do ewakuacji i ratowania ludzi, 

Kolejność ewakuacji mienia: 

a)  dokumentacja szkoły, dzienniki zajęć, 

b)  sprzęt elektroniczny i komputerowy, 

c)  pomoce dydaktyczne o znacznej wartości, 

d)  księgozbiór, 

e)  pozostałe wyposażenie i sprzęt szkolny. 

      Osoby odpowiedzialne za ewakuację mienia wyznacza Dyrektor placówki. 

3. Przebieg ewakuacji uczniów: 

 Ogłoszenie sygnału alarmowego przez radiowęzeł szkolny: EWAKUACJA całego 

stanu osobowego Publicznego Gimnazjum nr 1 (dyrektor lub jego zastępca) 

 

 Ogłoszenie szkolną sygnalizacją dzwonkową – jednominutowy dzwonek ciągły 

(woźny lub kierownik gospodarczy) 

 

 Wyłączenie prądu głównym wyłącznikiem (kierownik gospodarczy lub wyznaczona 

przez kierownika gospodarczego osoba) 

 

 Osoby wyznaczone przez dyrektora szkoły do otwarcia wyjść ewakuacyjnych:   

 

            kucharka – wyjście nr 1  

            sprzątaczka – wyjście nr 2 

            nauczyciel wychowania fizycznego – wyjście nr 4  

 Zgodnie z decyzją Dyrektora kierownik gospodarczy powiadamia odpowiednie służby 

            Policja                 997 

            Straż Pożarna                998 

            Pogotowie Ratunkowe               999 

            Tel. alarmowy                 112 



            Pogotowie Energetyczne               991 

            Pogotowie Gazowe                992 

            Pogotowie Ciepłownicze               993 

            Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne              994 

             

Obowiązki nauczycieli prowadzących zajęcia: 

 Przerwać natychmiast zajęcia i przygotować się do ewakuacji (sprawdzić stan 

osobowy klasy), 

 Nauczyciel zobowiązany jest zabrać dziennik i razem z uczniami opuścić 

pomieszczenie udając się korytarzem w kierunku wskazanym przez prowadzącego 

ewakuację lub zgodnie z kierunkiem oznaczonym znakami ewakuacyjnymi  (drzwi do 

pomieszczeń  pozostawić otwarte), 

 W czasie trwania ewakuacji zachować spokój i ciszę, 

 Poruszać się szybkim krokiem bez podbiegania i wyprzedzania innych osób, 

  Nie wolno zatrzymywać się ani poruszać w kierunku przeciwnym do kierunku  

 ewakuacji, 

 Po opuszczeniu budynku należy udać się do ustalonego miejsca koncentracji, 

 Nauczyciel zobowiązany jest ustawić dzieci i ponowne sprawdzić stan ilościowy klasy 

z zachowaniem dyscypliny i porządku uczniów, 

 Zdać sprawozdanie w miejscu koncentracji osobie nadzorującej. 

 

    Za osoby nadzorujące uważa się kadrę kierowniczą Szkoły lub nauczyciela, który       

    niezwłocznie składa meldunek ogłaszającemu alarm.   

    Pracownicy wyznaczeni sprawdzają, czy nikt nie pozostał w pomieszczeniach i meldują o    

    zastanej sytuacji osobie ogłaszającej ewakuację. 

 Rejon sprawdzania od dyżurki na lewo, łącznik i parter – woźny lub wyznaczona 

przez ogłaszającego alarm osoba, 

 Rejon sprawdzania od dyżurki na prawo, łącznik do sali gimnastycznej, blok sportowy, 

pomieszczenia przy sali gimnastycznej – wyznaczony nauczyciel wychowania 

fizycznego, 

 Rejon sprawdzania pierwszego piętra – kierownik gospodarczy lub wyznaczona 

przez ogłaszającego alarm osoba. 

Kierunek ewakuacji: 

Wyjście nr 1 (pierwsze od bramy) – kuchnia  

Wyjście nr 2 (drugie od bramy) – sale nr 115, 114, 112, 111, 110, 109 (I piętro), sale nr 14, 

10, 9 (parter), stołówka, intendent, pielęgniarka 

Wyjście nr 3 (główne) – sale 116, 117, 118 (I piętro), sale nr 2, 13, 12, 11 (parter), sale nr 21 

20 (łącznik), 1– pedagog, 17– biblioteka, 18– czytelnia, 119– pokój nauczycielki, 101–

sekretariat, 102–  wicedyrektor  



Wyjście nr 4 (przy sali gimnastycznej) – sale nr 33, 32, 22, 23 (łącznik), 34– sala 

gimnastyczna, 24– mała sala gimnastyczna, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, 

szatnie 

 

 Osoby wyznaczone do zabezpieczenia wejścia na teren PG nr 1 

a) intendent lub kucharka – wejście przy bramie głównej  

b) księgowa lub referent – wejście główne i wejście przy sali gimnastycznej 

Miejsce koncentracji – boisko szkolne 

Ewakuowani pozostają w miejscu koncentracji aż do odwołania akcji lub niezwłocznie udają 

się w inny wyznaczony przez zarządzającego ewakuację rejon. 

 


