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Załącznik nr1  

do Zarządzenia Dyrektora nr 31/2021 
z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przeprowadzania ewakuacji  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku – Kolumnie 

 

ZASADY PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku - Kolumnie 

Sposób powiadamiania o rozpoczęciu ewakuacji: 

ŚWIADEK NIEBEZPIECZNEGO ZDARZENIA /ODBIORCA INFORMACJI/ ZOBOWIĄZANY JEST 
NATYCHMIAST POWIADOMIĆ SEKRETARIAT SZKOŁY  

Alarmowanie o zagrożeniach w budynku szkoły odbywa się w ramach wewnętrznego systemu 
alarmowania dwoma sposobami: 

1. Sygnał dźwiękowy 

 3 dzwonki - każdy trwający po  5 sekund  z przerwą 1 sekundową 

2. W przypadku braku zasilania  

Powtarzany słowny komunikat o zagrożeniu (x3) 
Np. „PALI SIĘ” 

„UWAGA! UWAGA! ZARZĄDZAM EWAKUACJĘ SZKOŁY” 
„PROSZĘ KIEROWAĆ SIĘ DO WYJŚĆ EWAKUACYJNYCH” 
 

UWAGA! 
Komunikat o ewakuacji jest słownie doprowadzony do wszystkich osób znajdujących się 
w rejonie szkoły przez woźne. 
 

Zasady kierowania ewakuacją: 
  
Ogólne zasady ewakuacji: 
- Ściśle stosować się do przekazywania zaleceń; 
- Wyłączyć i zabezpieczyć wszystkie urządzenia elektryczne i grzewcze; 
- Zakończyć pracę sprzętu komputerowego oraz zabezpieczyć dane informatyczne przed 
dostępem osób niepowołanych; 
- Przygotować do ewakuacji /zabezpieczyć/ ważne wytypowane mienie, dokumenty, 
pieczęcie, środki finansowe; 
- Pozamykać okna; 
- Wytypowane osoby do działań zabezpieczających ewakuację winny przystąpić do 
wykonywania przypisanych im zadań; 
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- Wszystkie osoby opuszczające szkołę powinny zabrać rzecz osobiste, przystąpić do ewakuacji, 
postępując zgodnie z zaleceniami i udać się na wyznaczone miejsce ewakuacji; 
- Nie zamykać pomieszczeń; 
- Nauczyciele informują kierunkowego o opuszczeniu klas przez uczniów; 
- Nauczyciele na miejscu ewakuacji sprawdzają obecności przekazują informację o frekwencji 
nauczycielowi dyżurnemu 
- Na miejscu ewakuacji nauczyciel i uczniowie przebywają do czasu otrzymania stosownej, co 
do powrotu i kontynuacji nauki lub jej zakończenia i udania się do domów 
- Dzieci nie biorą plecaków 
KIERUNKI EWAKUACJI      
 
Ustala się następujące wyjścia ewakuacyjne i kolejność opuszczania klas i pomieszczeń 
administracyjnych. 
 

W szkole istnieje 6 wyjść ewakuacyjnych, zlokalizowanych w następujących miejscach: 
1 – wejście/wyjście główne z budynku szkoły od ul. Toruńskiej 
2 – wyjście ewakuacyjne z kuchni od ul. Toruńskiej 
3 – wyjście ewakuacyjne z łącznika do sali gimnastycznej na wewnętrzne boisko 
4 – wyjście ewakuacyjne z nowej sali gimnastycznej od ul. Leśników Polskich 
5 – wyjście ewakuacyjne z łącznika nowej sali gimnastycznej na wewnętrzne boisko 
6 – wyjście ewakuacyjne od ul. Katowickiej 

Ewakuacja budynku szkolnego przebiega w sposób następujący: 

1 – wejście/wyjście główne z budynku szkoły od ul. Toruńskiej 
 

• pomieszczenia przyziemia (kotłownia, pomieszczenia gospodarcze) 
• portiernia 
• sala nr 8, 9, 10, 11 
• sala nr 105, 106, 112 
• sala nr 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212 
• zaplecze pracowni fizyczno-chemicznej 

 
Osoby przebywające w tych pomieszczeniach, opuszczają je w kolejności zgodnie z 
kierunkiem ewakuacji i udają się do wyjścia ewakuacyjnego nr 1, a następnie do 
rejonu zbiórki /ewakuacji/ - parking przy placu zabaw. Marsz po korytarzu, po 
schodach do wyjścia ewakuacyjnego odbywa się w kolumnie dwójkowej 
 

2 – wyjście ewakuacyjne z kuchni od ul. Toruńskiej 
 

• pomieszczenia 1, 2, 3 
• administracja/dyrekcja 
• jadalnia 
• kuchnia 
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• sala nr 102, 104, 204 
• pomieszczenia nr 101, 103 
• pomieszczenia nr 201, 202, 203  

Osoby przebywające w tych pomieszczeniach, opuszczają je w kolejności zgodnie z 
kierunkiem ewakuacji i udają się do wyjścia ewakuacyjnego nr 2, a następnie do 
rejonu zbiórki /ewakuacji/ - trawnik wzdłuż siatki przy ul. Leśników Polskich. Marsz 
po korytarzu, po schodach do wyjścia ewakuacyjnego odbywa się w kolumnie 
dwójkowej 

 
 3 – wyjście ewakuacyjne z łącznika do sali gimnastycznej na wewnętrzne boisko 
 

•  „Radosna Szkoła” 
• sala nr 107, 108, 109, 111 
• gabinet lekarski 
• pokój nauczycielski SP  
• sala nr 16, 17, 18, 19 

 

Osoby przebywające w tych pomieszczeniach, opuszczają je w kolejności zgodnie 
z kierunkiem ewakuacji i udają się do wyjścia ewakuacyjnego nr 3, a następnie do 
rejonu zbiórki /ewakuacji/ - trawnik wzdłuż siatki przy ul. Leśników Polskich. Marsz 
po korytarzu, po schodach do wyjścia ewakuacyjnego odbywa się w kolumnie 
dwójkowej 
 

4 – wyjście ewakuacyjne z nowej sali gimnastycznej  
• nowa sala gimnastyczna  

 

Osoby przebywające w tym pomieszczeniu opuszczają je w kolejności zgodnie z 
kierunkiem ewakuacji i udają się do wyjścia ewakuacyjnego nr 4, a następnie do 
rejonu zbiórki /ewakuacji/ - trawnik wzdłuż siatki przy ul. Leśników Polskich. Marsz 
po sali do wyjścia ewakuacyjnego odbywa się w kolumnie dwójkowej. 
 

5 – wyjście ewakuacyjne z łącznika nowej sali gimnastycznej na wewnętrzne boisko 
lub 
6 – wyjście ewakuacyjne od ul. Katowickiej 

    
• sala nr 13, 14, 15 
• nowy pokój nauczycielski 
• nowa sala gimnastyczna wraz z przyległymi pomieszczeniami (szatnie, magazynki) 

 

Osoby przebywające w tych pomieszczeniach, opuszczają je w kolejności zgodnie z 
kierunkiem ewakuacji i udają się do wyjścia ewakuacyjnego nr 5 lub wyjścia 
ewakuacyjnego nr 6, a następnie do rejonu zbiórki /ewakuacji/ - trawnik wzdłuż 
siatki przy ul. Leśników Polskich. Marsz po korytarzu, po schodach do wyjścia 
ewakuacyjnego odbywa się w kolumnie dwójkowej 
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OBOWIĄZKI OSÓB PROWADZĄCYCH EWAKUACJĘ 
 

1. Woźna: 
Sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem w obrębie szkoły 
Do jej obowiązków należy: 
W godzinach pracy szkoły – treść otrzymanej informacji (komunikatu) o zagrożeniu 
przekazuje do:  

• dyrektora szkoły 
• sekretariatu 
• pokoju nauczycielskiego 
• pomieszczeń mieszkalnych 
• pomieszczeń administracyjnych 
• kotłowni 

Ogłasza sygnał EWAKUACJA głosem i dźwiękiem, zgodnie z zasadami alarmowania. 
Wstrzymuje wejście na teren szkoły. Uruchamia wyjścia ewakuacyjne. 
Wykonuje polecenia osób kierujących procesem ewakuacji szkoły 
Po godzinach pracy szkoły – w pierwszej kolejności powiadamia specjalistyczne służby 
ratownicze – stosownie do zagrożenia, a następnie informuje o zaistniałym zdarzeniu 
kierownictwo szkoły, zgodnie z wykazem powiadamiania 
Sprawdza pomieszczenia zgodnie z przydziałem.  
 

2. Dyrektor szkoły (zastępca, osoba upoważniona) 
 

Kieruje akcją ewakuacji do momentu przybycia jednostek ratowniczo-gaśniczych 
 

Odpowiada za sprawne i bezpieczne przeprowadzenie ewakuacji ludzi i mienia 
 

Do jej obowiązków należy: 
• Podjęcie decyzji o zakresie ewakuacji (pełnej lub częściowej) 
• Nadzorowanie przebiegu ewakuacji 
• Powiadomienie specjalistycznych służb ratowniczych 
• Uruchomienie elementów zabezpieczania procesów ewakuacji, w 

szczególności zabezpieczenie instalacji wodnej i elektrycznej, otwarcie wyjść 
ewakuacyjnych 

• Wprowadzenie zakazu wejścia i wjazdu na teren szkoły osób postronnych 
• Organizowanie akcji ratowniczej 
• Zarządzenie ewakuacji samochodów z dróg dojazdowych i parkingu 

wewnątrzszkolnego 
• Określenie miejsca deponowania ewakuowanego mienia 
• Współdziała ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi 
• Przekazanie przybyłemu na miejscu dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej 

informacji, czy wszystkie osoby opuściły pomieszczenia szkoły 
• Przekazanie informacji o usytuowaniu: głównego włącznika prądu i głównego 

zaworu wody, pomieszczenia lub miejsca prawdopodobnego źródła zagrożenia 
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3. Sekretariat szkoły: 
 

Jest źródłem informacji o zdarzeniu 
Odpowiada za zabezpieczenie (ewakuację) ważnego mienia, dokumentów, urządzeń, 
pieczęci, sztandaru itp. 
Zgodnie z decyzją Dyrektora Szkoły powiadomienie: 

• Służby dyżurnej Policji, tel. 997 
• Służby dyżurnej KPPSP, tel.  998 
• Pogotowia Ratunkowego, tel. 999 

 

4. Nauczyciel prowadzący zajęcia: 
 

Prowadzi akcję ewakuacji uczniów. 
Odpowiada za sprawne i bezpieczne wyprowadzenie uczniów z budynku szkoły. 
Do jego obowiązków należy:  

• Po usłyszeniu sygnału: „UWAGA! UWAGA! ZARZĄDZAM EWAKUACJĘ” 
sprawdzenie, co się dzieje na korytarzu 

• Podanie uczniom krótkiej informacji o zdarzeniu  
• Wydanie polecenia o ustawieniu się w kolumnie dwójkowej do wyjścia z klasy 
• Udzielenie uczniom krótkiego instruktażu, dotyczącego zasad opuszczenia 

budynku 
• Sprawdzenie stanu ilościowego wyprowadzonych uczniów w wyznaczonym 

miejscu zbiórki 
• Przekazanie Dyrektorowi (zastępcy lub osobie upoważnionej) informacji 

o zakończonej ewakuacji klasy z budynku szkolnego z podaniem jej stanu 
• Nadzorowanie uczniów w miejscu zbiórki 

Nauczyciel, który ma tzw. okienko, pomaga innym, sprawdza stan itp. 
    

5. Nauczyciel kierunkowy 
 

• Nadzoruje akcję ewakuacyjną na przydzielonej kondygnacji 
• Odpowiada za sprawne opuszczenie wszystkich pomieszczeń na przydzielonej 

kondygnacji 
Do jego obowiązków należy: 
Koordynowanie kierunków ewakuacji w zależności od rozwoju sytuacji, tj. drożności 
lub nieprzepustowości dróg ewakuacyjnych lub ich części oraz wyjść ewakuacyjnych 
Sprawdzenie po zakończonej ewakuacji na przydzielonej kondygnacji, czy 
w pomieszczeniach klasowych, sanitarnych lub innych nie pozostali uczniowie 

Nauczyciele kierunkowi: 

• II piętro – p. Anna Ozga 
• I piętro, parter – panie pedagog 
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6. Nauczyciel dyżurny - p. J.Kępa/p.J.Raczkowski, p. A.Kępa/p.T.Frydrychowski 
 

Organizuje miejsce dojazdowe dla przybywających jednostek ratowniczych 
i prewencyjnych, zbiera informacje o stanie liczbowym ewakuowanych osób. 
 

Do jego obowiązków należy: 
Nadzorowanie ewakuacji prywatnych pojazdów samochodowych, parkujących przy ul. 
Toruńskiej na wysokości szkoły i z parkingu wewnętrznego 
Kierowanie przybywających jednostek ratowniczo-gaśniczych do miejsc zdarzeń 
Zebranie danych dotyczących stanów: uczniów, nauczycieli, pracowników 
administracyjnych zebranych w punkcie ewakuacji przekazanie ich do ZKE 
 

7. Pracownicy zatrudnieni w szkole 
 

Wykonują powierzone im zadania zgodnie ze swoimi kompetencjami 
 

Do ich obowiązków należy: 
Realizowanie wszystkich poleceń ZKE. 
W każdym z przypadków wymagającym ewakuacji postępować zgodnie z planem 
ewakuacji szkoły oraz ewakuować się wyznaczonymi dogami ewakuacyjnymi 
W przypadku zagrożenia lub wystąpienia skażenia chemicznego (NSCH) w zależności 
od zaistniałej sytuacji postępować zgodnie z zaleceniami ZKE   
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Schemat ewakuacji 
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