
 
INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKU SZKOŁY 

                        W CZASIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH 
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Po rozpoznaniu zagrożenia należy natychmiast zawiadomić Dyrektora szkoły, który 

uruchamia procedurę alarmową.  
Sekretarz  powiadamia telefonicznie Referat Edukacji Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb.,  
o rozpoczęciu próbnego alarmu oraz zawiadamia odpowiednie służby ratunkowe. 
 Po zakończeniu alarmu informuje o jego odwołaniu. 

 
 

 
Sygnały alarmu ewakuacyjnego na wypadek pożaru lub innego zagrożenia 
wymagającego natychmiastowej ewakuacji osób z budynku szkolnego. 
 

�  Dzwonkiem  3 sygnały z przerwami  
� komunikat słowny PALI SIĘ  lub EWAKUACJA 
� w razie braku prądu elektrycznego- długotrwały dźwięk dzwonka 

ręcznego lub gwizdka 
� Sygnał alarmowy uruchamia p. Wioletta Matuszczyk lub 

wyznaczona w zastępstwie osoba. 
 
Konserwator wyłącza prąd, sprawdza pomieszczenia na parterze budynku. W 
razie nieobecności konserwatora – jego funkcję przejmuje osoba dyżurująca na 
portierni. 

 
Na sygnał alarmu wszystkie osoby przebywające w budynku szkolnym mają 
obowiązek opuścić budynek szybko, sprawnie i bez paniki przestrzegając 
następujących zasad: 
Osoba przeprowadzająca uczniów przez jezdnię - zabezpiecza (główne 
wejście) budynek szkoły przed ponownym wejściem do niego uczniów i innych 
osób. Informuje przechodniów o zagrożeniu i prosi o przejście drugą stroną 
ulicy. 
Sekretarz wynosi dokumenty i pieczęcie z sekretariatu szkoły. 
Księgowa zabezpiecza komputer i wynosi swoją dokumentację, zabezpiecza II 
wyjście ewakuacyjne( boczna klatka schodowa) -przed ponownym wejściem 
osób. 

 
 

Woźna- sprawdza I piętro a następnie zabezpiecza wyjście ewakuacyjne 
prowadzące na boisko, przed ponownym wejściem do niego osób. 

 
Bibliotekarz –sprawdza pomieszczenia na II piętrze. 
Uczniowie przebywający w salach lekcyjnych ustawiają się parami i na komendę 
nauczyciela, najbliższym wyjściem ewakuacyjnym kierują się prawą stroną 
klatki schodowej na miejsce zbiórki ( boisko szkolne).Nauczyciel zabiera 
obowiązkowo dziennik lekcyjny, zamyka okna  i zamyka salę, pozostawiając 
klucze w drzwiach.  



 
 

Dyrektor  zabiera dzienniki lekcyjne i dokumentację z pokoju nauczycielskiego. 
Zamyka pokój nauczycielski. Klucz pozostaje w drzwiach.  
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Kierunek ewakuacji: 
Miejscem ewakuacji jest boisko szkolne. 
Uczniowie wyjściami ewakuacyjnymi kierują się na boisko szkolne, gdzie 
ustawiają się klasami w dwuszeregu. 
Od prawej strony klasa  I, II…- VI. 
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Nauczyciele po sprawdzeniu stanu liczebnego klas i porównaniu go ze stanem 
obecnym  w  dzienniku lekcyjnym  składają odpowiedni meldunek dyrektorowi 
szkoły.  
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Do czasu przejęcia dowodzenia przez Policję lub Straż Pożarną , kierującym 
akcją jest dyrektor szkoły, a w razie jego nieobecności wicedyrektor szkoły. 

 
6. 

 
W CZASIE PRZERWY MI ĘDZYLEKCYJNEJ 
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Nauczyciel pełniący dyżur na korytarzu, zbiera dzieci ze swojego piętra i 
wyprowadza najbliższym wyjściem ewakuacyjnym na boisko szkolne. 
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Uczniowie opuszczają budynek szkoły najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i 
udają się na wyznaczone miejsce przy swojej klasie. Nie opuszczają go aż do 
momentu odwołania alarmu. 
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Dzienniki z pokoju nauczycielskiego zabezpiecza p. dyrektor,                                                      
a w razie jej nieobecności p.  Katarzyna Pelikan. 

 
 
 
 
 

 



4. 
 
 

Sprawdzenia obecności na zbiórce dokonują nauczyciele, którzy mieli z tą klasą 
ostatnie zajęcia i kierują klasą do zakończenia alarmu. 
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 Na zbiórce nauczyciele zgłaszają się do osoby odpowiedzialnej po dzienniki 
lekcyjne, a następnie składają meldunek  osobie kierującej ewakuacją.     
Nauczyciele porównują stan faktyczny ilości uczniów na boisku szkolnym z 
zapisem, którego dokonali  w dzienniku lekcyjnym na zajęciach.  

 
                                                           Opracowała: Małgorzata Sośnia 

         
 
 


