
Procedura postępowania na wypadek ewakuacji w trakcie lekcji i przerwy – zasady postępowania 
po ogłoszeniu alarmu w szkole 

CEL: 

Zapewnienie bezpieczeństwa w razie zagrożenia życia i zdrowia dzieci i młodzieży przebywającej na 
terenie szkoły. 

Sposób postępowania: 

• Należy jak najszybciej powiadomić o niebezpieczeństwie wszystkie osoby znajdujące 
się w strefie zagrożenia i natychmiastowo podjąć  działania mające na celu ratowanie zdrowia 
i życia osób zagrożonych. W tym celu korzystamy z sygnału alarmu lokalnego, którym w szkole 
są trzy sygnały dzwonka, trwające około 10 sekund każdy, następujące bezpośrednio po sobie. 

• Tylko w wypadku, gdy nastąpiło bezpośrednie zagrożenie życia, nauczyciel sam 
podejmuje decyzję o ewakuacji, nie czekając na ogłoszenie alarmu. 

• O ewakuacji decyduje dyrektor, który po otrzymaniu meldunku od nauczyciela lub 
innej osoby zgłaszającej zagrożenie oraz rozpoznaniu sytuacji podejmuje decyzję o 
zawiadomieniu służb (policja, straż pożarna) i ogłoszeniu alarmu. W sytuacji braku prądu, 
sygnał alarmowy może być ogłaszany za pomocą gwizdka lub dzwonka ręcznego z 
jednoczesnym komunikatem słownym podawanym przez osoby ogłaszające alarm. Jest to 
sygnał do natychmiastowego działania dla wszystkich pracowników szkoły oraz do 
bezwzględnego wykonywania poleceń nauczycieli przez uczniów.   

• O zagrożeniu należy bezzwłocznie poinformować odpowiednie służby. Wszystkie 
działania od tej chwili mają prowadzić do jak najszybszej ewakuacji wszystkich osób 
znajdujących się na terenie szkoły. Musimy wiedzieć, że od tej chwili bezwzględnie 
podporządkowujemy się poleceniom osób funkcyjnych. W przypadku uczniów taką osobą jest 
nauczyciel, z którym w tym momencie mamy zajęcia. Akcją nie może kierować wiele osób, bo 
prowadzi to tylko do dezorientacji i możliwości wybuchu paniki. 

• Po rozpoznaniu zagrożenia i dokonaniu oceny sytuacji nauczyciel decyduje o możliwej  
i najkrótszej drodze ewakuacji z budynku. Uczniowie na polecenie nauczyciela ustawiają się w 
szeregu i w sposób zorganizowany kierują się do wskazanego wyjścia ewakuacyjnego. Należy 
się poruszać po prawej stronie korytarzy i klatek schodowych, wykonując polecenia osób 
funkcyjnych. Jeżeli alarm zostanie ogłoszony w czasie przerwy, uczniowie powinni skupić się 
wokół najbliżej stojącego nauczyciela. Nauczyciele i uczniowie, którzy mają  lekcje na 
wyższych kondygnacjach, schodzą po stwierdzeniu, że uczniowie niższych kondygnacji opuścili 
już budynek i drogi ewakuacyjne są już wolne. Po opuszczeniu budynku uczniowie wraz z 
nauczycielem udają się na miejsce zbiórki. Jeżeli alarm jest ogłoszony w czasie przerwy to 
natychmiast udajemy się (jeżeli tylko nie zagraża to naszemu bezpieczeństwu) pod salę, gdzie 
mamy mieć zajęcia i stamtąd pod opieką nauczyciela postępujemy jak wyżej.    

• Zbiórka na placu alarmowym służy sprawdzeniu obecności uczniów klas i ustalenia 
osób nieobecnych. 

 

 



W przypadku osób niepełnosprawnych bezpieczna ewakuacja powinna uwzględniać rodzaj oraz 
stopień niepełnosprawności, wiek wychowanków i ewentualne wykorzystanie na potrzeby ewakuacji 
pomocy ze strony innych osób (pracowników, uczniów). 

  

• Należy sporządzić listę uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, 

• Należy rozplanować zajęcia klas, w których uczą się osoby niepełnosprawne w taki 
sposób, by osoby te nie musiały przemieszczać się poza najniższą kondygnację naziemną 
budynku (przeważnie parter), należy przystosować drogi ewakuacyjne do poruszania się osób 
z różną niepełnosprawnością 

• Należy wyznaczyć opiekuna osoby niepełnosprawnej na czas ewakuacji. 

• Osoby niepełnosprawne ruchowo często są w stanie samodzielnie pokonać drogę do 
bezpiecznego miejsca Może to jednak opóźniać czas ewakuacji całej placówki. Jest to 
szczególnie istotne w pierwszej fazie opuszczania budynku. Warto uwzględnić konieczność 
przepuszczenia przed osobę niepełnosprawną strumienia ewakuowanych.   

  

 

  

 


