
Załącznik nr 2 do Instrukcji  
Bezpieczeństwa Pożarowego 

 
 
 
 
 
REGULAMIN EWAKUACJI 

 

NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU, KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB INNEGO 
ZAGROŻENIA w GIMNAZJUM w PROSZOWICACH 

 
 
 
 
 
Organizacja i warunki ewakuacji 

 
Ewakuacja to szybkie i bezpieczne opuszczenie przez uczniów, nauczycieli, pracowników 

oraz inne osoby znajdujące się w budynku pomieszczeń zagrożonych. Ewakuacja odbywa się 

wyznaczonymi drogami i wyjściami do stref bezpiecznych. Ewakuacja z budynku może nastąpić po 

jej ogłoszeniu lub samorzutnie po wykryciu pożaru (innego zagrożenia). 

Nadrzędnym celem, któremu muszą być podporządkowane inne zadania, jest ratowanie 

życia ludzkiego. Dlatego każdy użytkownik budynku powinien dokładnie znać wszystkie drogi 

ewakuacyjne oraz możliwości wydostania się z pomieszczenia, w którym przebywa. Drogi 

ewakuacyjne są to korytarze, klatki schodowe, drzwi na drogach ewakuacyjnych, schody i wyjścia 

ewakuacyjne prowadzące na zewnątrz budynku. 

Informacja o ewakuacji 
 

W Gimnazjum z uwagi na obecność dużej ilości młodzieży, która łatwiej niż dorośli mogą 

ulec panice, alarmowanie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia winno odbywać się 

wyłącznie przy pomocy ustalonych sygnałów bez zbędnych okrzyków np. „PALI SIĘ”, 

„UCIEKAĆ” itp.  

Pamiętać należy, że najgroźniejszą przeszkodą prawidłowej, skutecznej ewakuacji jest 

możliwość wybuchu paniki, która jest następstwem nagle występującego niebezpieczeństwa. 

Dlatego: 
 

� po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele/wychowawcy prowadzący zajęcia 

rozpoczynają ewakuację zgodnie z ustalonym regulaminem, 

� należy przeciwdziałać każdemu odruchowi paniki wśród uczniów, 
 

� po ogłoszeniu alarmu nauczyciel prowadzący zajęcia zarządza opuszczenie sali lekcyjnej. 

Komunikat taki należy wydać spokojnym głosem. Nauczyciel/wychowawca określa jak 

uczniowie mają się poruszać (normalnym krokiem, czy biegiem, zabierając pomoce 

naukowe, czy też bez nich). W przypadku konieczności szybkiego opuszczenia budynku 

(tylko w razie dużego zagrożenia) pomoce naukowe zawsze się porzuca. 

� Nauczyciel/wychowawca staje koło drzwi, aby zapobiec ewentualnemu zakłóceniu 

porządku i opuszcza salę jako ostatni, po upewnieniu się, że nikt nie pozostał 



w pomieszczeniu. Uczniowie powinny opuszczać pomieszczenie parami. 

� Nauczyciel/wychowawca zobowiązany jest do dopilnowania, by meble w salach stały 

zawsze w takich miejscach, aby możliwe było swobodne przejście między nimi. 

� drzwi do pomieszczeń, z których przenika dym należy szczelnie zamknąć (nie zamykać 

drzwi na klucz), 

� przy zadymieniu należy poruszać się wzdłuż ścian, aby nie tracić kierunku i orientacji. 

Jeżeli wewnętrzne schody są objęte ogniem lub bardzo zadymione, ewakuację uczniów 

przez okno prowadzi za pomocą drabin i innego sprzętu przybyła jednostka Państwowej 

Straży Pożarnej. We wszystkich wypadkach ratowania uczniów przez okno, należy 

szczelnie zamknąć wszystkie drzwi i pozostałe okna w pomieszczeniu w celu 

zapobiegania przeciągom wzniecającym ogień i kierującym dym na to pomieszczenie, 

� korzystając z klatki schodowej należy stosować zasadę, że grupa dochodząca do klatki 

schodowej przepuszcza tę grupę, która już się tam znajduje i schodzi (ewakuuje się) 

z wyższej kondygnacji, 
 

� po wyprowadzeniu uczniów na zewnątrz budynku, nauczyciel/wychowawca 

odpowiedzialny za przeprowadzenie ewakuacji osobiście sprawdza obecność (zgodnie 

z „Dziennikiem lekcyjnym” i zgłasza Dyrektorowi Gimnazjum stany osobowe uczniów, 

� w przypadku stwierdzenia nieobecności ucznia należy natychmiast zawiadomić 

kierującego akcją ewakuacyjną, 
 

� nauczyciel/wychowawca odpowiedzialny za daną grupę czuwa nad nią aż do odwołania 

alarmu i otrzymania dalszych dyspozycji od Dyrektora Gimnazjum. 

 

 

 

 
 



Lp. Etapy 
ewakuacji 

Kolejność wykonywania 
czynności 
 
 

Odpowiedzialny 
 
 

1. Ogłoszenie 
rozpoczęcia 
ewakuacji 

 
1.   za pomocą dzwonka elektrycznego (komunikat: 
„Uwaga, uwaga, przerwać zajęcia, zarządzam 
ewakuację z budynku, proszę udać się w rejon .......... 
.....................”) Po tym komunikacie dźwięk ciągły 
dzwonka 

 

Dyrektor Gimnazjum, 
Zastępca Dyrektora lub 
osoba przez Nich 
upoważniona 

   
2.  za pomocą głosu i dzwonka ręcznego 
(komunikat: „Uwaga, uwaga, przerwać zajęcia, 
zarządzam ewakuację z budynku, proszę udać się 
w rejon ......................”). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przebieg 
ewakuacji. 
Zasady ogólne 

 
� zachować spokój i nie wywoływać paniki, 

gdy nie prowadzą zajęć i nie przydzielono im 
opieki nad uczniami w czasie ewakuacji: 

� sprawdzić, czy nauczyciele/wychowawcy, 
uczniowie i inni pracownicy przebywający 
w sąsiednich pomieszczeniach wiedzą 
o ewakuacji,  

� opuścić pomieszczenie i zamknąć do nich drzwi – 
pozostawić klucz w zamku, 

� poruszać się zgodnie ze znakami ewakuacyjnym 
i rozmieszczonymi na ścianach wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych, 

� poruszać się wzdłuż ścian po prawej stronie drogi, 
� w atmosferze dymu poruszać się w pozycji 

pochylonej, jeżeli to możliwe nos i usta zasłonić 
zmoczoną chusteczką, 

� nie zatrzymywać się bez koniecznej potrzeby, 
� poruszać się w miarę szybko, lecz bez 

podbiegania i wyprzedzania innych osób, 
� kierować się do wyjścia, udać się na 

miejsce zbiórki, 
� pozostać na miejscu zbiórki do czasu 

sprawdzenia stanu osobowego lub wydania 
polecenia przez kierującego ewakuacją, 

� nie podejmować żadnych działań na własną rękę 
bez uzgodnienia z osobą kierującą akcją 
ratowniczą 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wszyscy pracownicy 

 
 
 

3. 

 
 

 
Przebieg 
ewakuacji 

 
� Udrożnienie wszystkich wyjść ewakuacyjnych. 
� Otwarcie i zablokowanie otwartych skrzydeł 

drzwi wejściowych do budynku. 
� Nadzór przy wyjściach z budynku  
� Wyłączenie GŁÓWNEGO WYŁĄCZNIKA 

PRĄDU 
 

 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 



 
W CZASIE TRWANIA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH 

 
Lp. Etapy 

ewakuacji 
Kolejność wykonywania 
czynności 

Odpowiedzialny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przebieg 
ewakuacji 

 
Przerwać zajęcia i zachowując spokój 
przygotować uczniów do wyprowadzenia 
z budynku: 
� ustawić uczniów w pary, 
� wyprowadzić uczniów z pomieszczenia,  

osobiście skontrolować, czy nikt nie został 
w pomieszczeniu i zamknąć do nich drzwi 
(drzwi nie zamykać na klucz),  

� sprawdzić czy podjęto ewakuację z sąsiednich 
pomieszczeń, 

� kierować się z grupą do wyjścia z budynku 
zgodnie z kierunkiem ewakuacji, 

� nadzorować, aby grupa poruszała się po prawej 
stronie korytarza i klatki schodowej, 

� zdecydowanie reagować na wszelkie próby 
zatrzymywania się, podbiegania lub zawracania 
któregokolwiek z uczniów, 

� przy wchodzeniu na klatkę schodową 
przepuścić grupę, która już się na niej 
znajduje, 

� w przypadku, gdy widoczne są objawy 
zagrożenia, (np. dym) przepuścić grupy 
ewakuujące się z tamtego kierunku, 

� po wyjściu z budynku ustawić uczniów na 
miejscu zbiórki i sprawdzić stan osobowy, 

� zgłosić Dyrektorowi lub osobie kierującej 
ewakuacją stan ewakuowanych uczniów 

� nie podejmować żadnych działań na własną rękę 
bez uzgodnienia z osobą kierującą akcją 
ratowniczą 

UWAGA!!!!! 
W przypadku zasłabnięcia ucznia lub jego złego 
samopoczucia wyznaczyć dodatkowo uczniów do 
pomocy w opuszczeniu przez niego budynku. O 
fakcie tym natychmiast powiadomić Dyrektora 
Gimnazjum. 
W przypadku stwierdzenia nieobecności ucznia 
na miejscu zbiórki należy natychmiast 
zawiadomić o tym fakcie Dyrektora Gimnazjum. 
Nauczyciel/wychowawca(odpowiedzialny za daną 
grupę czuwa nad nią aż do odwołania alarmu 
i otrzymania dalszych dyspozycji od Dyrektora 
Gimnazjum. 
 

 
Nauczyciele 
i wychowawcy 
 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 

 
 
 
 

5. 

 
 
 
 
Przebieg 
ewakuacji 

� natychmiast przerwać zajęcia,  
� podporządkować się poleceniom wychowawców, 
� opuścić pomieszczenie tylko w grupie i pod 

opieką wychowawcy lub wskazanego opiekuna, 
� przemieszczać się szybkim krokiem bez 

podbiegania i wyprzedzania innych osób,  
� zachować spokój i ciszę, nie zatrzymywać się 

i nie przemieszczać w kierunku przeciwnym do 
wyznaczonego kierunku ewakuacji,  

 
 
 
 
Uczniowie 



� natychmiast zgłaszać objawy złego 
samopoczucia, 
ZABRONIONE JEST SAMOWOLNE 
ODDALANIE SIĘ OD GRUPY BEZ 
WIEDZY WYCHOWAWCY LUB 
OPIEKUNA. 

 
W CZASIE PRZERW 

 
 

 

 
6. 

 
 
Przebieg 
ewakuacji 

 
� wyznaczenie pracowników do: 

kontroli pomieszczeń na każdej z kondygnacji, 
„przejęcia” uczniów w miejscu zbiórki (boisko 
szkolne) i ustawienia ich w grupach klasowych 

 
 
Dyrektor Gimnazjum 

 
 
 

7. 

 
 

 
Przebieg 
ewakuacji 

 
� natychmiast udać się na korytarze i klatki 

schodowe w celu wyeliminowania objawów 
paniki wśród uczniów i skierowania ich na 
odpowiednie drogi i kierunki ewakuacji, 

� bezwzględne wykonywanie poleceń Dyrektora 
Gimnazjum 

 
 

 
Pracownicy szkoły 

 
 
 
 
 
 

8. 

 
 
 
 
 
 
 
Przebieg 
ewakuacji 

 
� bezwzględnie podporządkować się poleceniom 

nauczycieli i pracowników szkoły, 
� najkrótszą drogą udać się do wyjścia z budynku, 
� ustawić się na miejscu zbiórki w wyznaczonym 

przez nauczyciela lub pracownika szkoły 
miejscu, 

� pozostać na miejscu do czasu otrzymania innych 
poleceń. 

� natychmiast zgłosić pracownikowi szkoły 
o wszystkich zauważonych przypadkach osób 
poszkodowanych lub objawach złego 
samopoczucia. 

 
 
 
 
 
 
 
Uczniowie 

9. Wezwanie 
jednostek 
Państwowej 
Straży 
Pożarnej 

 
Postępować zgodnie z punktem  
I. ALARMOWANIE - „Instrukcji postępowania 
na wypadek pożaru” – załącznik nr 1 

………………………….. 
………………………….. 

 

 

10. 

Wyjście na 
spotkanie 
jednostek 
Państwowej 
Straży 
Pożarnej 

� Wyjść na drogę dojazdową i czekać przy wjeździe 
na samochody straży pożarnej. 

� Po dotarciu na miejsce zdarzenia zaprowadzić 
dowódcę straży posażnej do miejsca pożaru 
lub Dyrektora Gimnazjum. 

………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 

 

 

11. 

 
Gaszenie 

Postępować zgodnie z punktem 
II. PROWADZENIE AKCJI RATOWNICZO– 
GAŚNICZEJ - „Instrukcji postępowania na 
wypadek pożaru” – załącznik nr 1 

 
Wszyscy pracownicy 

 


