
 

Zasady postępowania po usłyszeniu alarmu pożarowego  

i podczas ewakuacji z budynku szkoły 

 
1. Sygnał alarmowy:  

 trzy dzwonki każdy trwający ok. 4-5 sekund z przerwą ok.1 sekundy,  

 głosem Uwaga. Uwaga np. Pożar opuścić budynek szkoły. Sygnał powtórzony 3 razy  

 odwołanie alarmu: dwa dzwonki każdy trwający ok. 4-5 sekund z przerwą ok. 1 sekundy 

 

2. Zasady zachowania nauczyciela (opiekuna) i uczniów po usłyszeniu alarmu: 

a. Nauczyciel nakazuje uczniom ustawienie się w kolumnie dwójkowej, pozostawienie teczek, 

plecaków, toreb, zabranie ze sobą legitymacji szkolnej. 

b. Należy przed wyjściem pozamykać okna, wyłączyć urządzenia elektryczne. 

c. Na czele kolumny ustawia się gospodarz klasy lub inny członek samorządu klasowego 

d. Uczniowie opuszczają salę lekcyjną zwartą grupą najbliższą drogą ewakuacyjną dla danej sali, udając 

się na miejsce zbiórki ( bieżnia na boisku szkolnym). 

e. Ostatni z sali wychodzi nauczyciel. 

f. Sala zostaje zamknięta klucz pozostawiony w drzwiach. 

g. Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej, starając się 

trzymać głowę jak najniżej. Usta i nos należy w miarę możliwości zasłaniać np. wilgotną chusteczką. 

Uczniowie powinni trzymać się za ręce lub ramiona i poruszać się wzdłuż ścian, by nie stracić 

orientacji, co do kierunku ruchu. Obowiązuje zasada solidarności, jeden drugiemu pomaga. 

h. Podczas opuszczania szkoły obowiązuje cisza. 

i. Po wyjściu ze szkoły i udaniu się na miejsce zbiórki (boisko szkolne) uczniowie ustawiają się w 

odpowiednim wcześniej ustalonym porządku. 

j. Nauczyciel sprawdza obecność i stan zdrowia uczniów. O stanie klasy (grupy), oraz o ewentualnych 

nieobecnościach informuje Dyrektora szkoły. 

 

 

Drogi ewakuacyjne : 

 
Uczniowie i pracownicy znajdujący się w chwili ogłoszenia alarmu w budynku, opuszczają go wg 

zamieszczonego niżej planu: 

 Z piwnicy z wszystkich pomieszczeń przez wyjście ewakuacyjne nr 4  na boisko szkolne 

 Z parteru ze wszystkich pomieszczeń przez wyjście ewakuacyjne nr 1 (główne wejście do 

szkoły przy ul. Żeromskiego) i bramą na boisko szkolne. 

 Z I piętra z sal 101, 102, 103, 104, 107, 108, schodami po lewej stronie budynku szkoły  

i wyjściem ewakuacyjnym nr 2 bezpośrednio na boisko szkolne. 

 Z I piętra z sal 105, 106, 112, 114, 115, i z II piętra z Sali 212 schodami po prawej stronie, 

wyjściem ewakuacyjnym nr 3 na ul. Derdowskiego wokół budynku przez bramę na boisko 

szkolne.  

 

Ważne!!!!: w sytuacji zablokowania którejkolwiek wymienionej wyżej drogi 

ewakuacyjnej udawać się do najbliższego drożnego wyjścia ewakuacyjnego dla 

danego pomieszczenia. 

 

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie ewakuacji na poszczególnych kondygnacjach 

Piwnica  - kierownik IX LO, nauczyciel w-f 

Parter - pedagog, nauczyciel biblioteki 

I piętro  - wicedyrektor, nauczyciel biblioteki 

II piętro - psycholog  


