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INSTRUKCJA EWAKUACYJNA 

W WYPADKU POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA 

w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu 

(na podstawie „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” obowiązującej  w szkole) 

1. W przypadku wystąpienia pożaru lub zagrożenia powodującego konieczność 

przeprowadzenia ewakuacji ze wszystkich pomieszczeń szkoły, decyzję o podjęciu 

ewakuacji podejmuje Dyrektor szkoły, a w razie jego nieobecności - Wicedyrektor. 

2. Ewakuację rozpoczyna się natychmiast po usłyszeniu alarmu ewakuacyjnego. 

3. Alarm ewakuacyjny to dzwonki alarmowe na przemian sygnał długi, sygnał krótki 

oraz słowny komunikat „EWAKUACJA!”. 

4. Po usłyszeniu alarmu wszystkie osoby znajdujące się w budynku zobowiązane są do 

niezwłocznego wyjścia na zewnątrz. 

5. Za otwarcie wszystkich drzwi ewakuacyjnych odpowiedzialny jest woźny szkolny lub 

konserwator lub inne osoby obecne na terenie szkoły wyznaczone przez Dyrektora 

szkoły. W przypadku gdy drzwi ewakuacyjne nie są otwarte nauczyciel, który jako 

pierwszy dotrze z grupą do drzwi ewakuacyjnych, otwiera drzwi za pomocą klucza 

ewakuacyjnego znajdującego się w skrzynce przy drzwiach. 

6. Nauczyciele prowadzący zajęcia w salach nadzorują sprawne opuszczanie sali przez 

wszystkich uczniów. 

7. Sale lekcyjne, gabinety i inne pomieszczenia szkolne pozostają otwarte (nie wolno ich 

zamykać na klucz). 

8. Uczniowie pozostawiają swoje przybory w salach i niezwłocznie opuszczają budynek. 

9. Nauczyciele zobowiązani są do przeciwdziałania powstaniu paniki, informują uczniów o 

drodze ewakuacji, jako ostatni wychodzą z sali i kierując ewakuacją podążają wraz z 

uczniami na miejsce zbiórki – usytuowane na zewnątrz budynku  na boiskach szkolnych. 

10. W czasie opuszczania budynku szkolnego uczniowie poszczególnych klas poruszają cię 

szybkim krokiem, w sposób zorganizowany – najlepiej dwójkami. Uczniowie 

przebywający na parterze kierują się bezpośrednio do dużych wyjść (nr 4, 5 i 6) w 

kierunku boiska szkolnego. Pozostali uczniowie opuszczają budynek klatkami 

schodowymi w kierunku wyjść małych (A,B,C) na boisko szkolne zgodnie z zasadami: 

najpierw schodzą uczniowie z pierwszego piętra, potem z drugiego, a na koniec z 

trzeciego. 

11. Na miejscu zbiórki nauczyciele ustawiają uczniów, nad którymi pełnią opiekę, 

sprawdzają obecność, po czym składają meldunek odpowiedniemu referentowi lub, w 

przypadku nieobecności referenta, bezpośrednio Dyrektorowi szkoły o stanie liczebnym 

uczniów oraz przebiegu ewakuacji. 
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12. W razie podejrzenia, że ktoś został w budynku, należy natychmiast zgłosić ten fakt 

Dyrektorowi szkoły. 

13. Wszyscy uczniowie przebywają pod opieką nauczyciela i czekają na dalsze decyzje 

Dyrektora szkoły gwarantujące bezpieczeństwo dzieci. 

14. W przypadku przybycia jednostek ratowniczych w trakcie akcji ewakuacyjnej, kierujący 

przebiegiem akcji – Dyrektor szkoły – zobowiązany jest do złożenia krótkiej informacji 

o przebiegu akcji, a następnie podporządkowanie się poleceniom dowódcy przybyłej 

jednostki ratowniczej. 
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