
 
Plan ewakuacji 

z budynku Szkoły Podstawowej nr 3  
im. Marii Skłodowskiej – Curie w  Szczytnie 

 
Głównym celem ewakuacji jest przemieszczenie ludzi z 
rejonu bezpośredniego zagrożenia na zewnątrz budynku, w 
zależności od sytuacji. 
 

1. Sygnał  alarmu: 
          -  dzwonek elektryczny w ciągu 30 s./sygnały krótkie przerywane 

-  dzwonkiem zwykłym – krótkie sygnały przerywane w ciągu 30 s. 
-  głosem – zapowiedź słowna: ,,POŻAR – WYCHODZIĆ”  - 30 s. 

 
2. Osoby odpowiedzialne za ewakuację: 

 Całością kieruje dyrektor szkoły          -   Grażyna Wrona- Janowska 
      Akcją ratowniczą                                  -   Monika Gołota 
      Akcją ewakuacyjną                              -   Tadeusz Wlazło 
      Akcją gaśniczą                                     -   Paweł Cegielski 

 
3. Wyznaczone osoby rejonu ewakuacji: 
      Kierownicy rejonu:                       -  Aleksander Staniek 
                                                           - Magdalena Kiepurska-Letkiewicz  
                                                                        
4. Zadania dla dyrektora szkoły: 

- ogłasza i odwołuje alarm przeciwpożarowy, 
- wzywa Straż Pożarną, 
- kieruje akcją: ratowniczą, ewakuacji i gaśniczą aż do chwili przybycia Straży 
Pożarnej,    

- organizuje opiekę nad młodzieżą i wyniesionym mieniem szkoły.   
 

5. Zadania dla kierownika rejonu ewakuacji : 
- przyjmuje meldunki od nauczycieli o stanie ilości uczniów w klasie, 
- zapewnia ład i porządek oraz dyscyplinę, 
- nie dopuszcza do paniki, całkowicie panuje nad sytuacją, 
- zadanie swoje wykonuje w oparciu o aktyw nauczycieli dyżurnych. 
 

6. Zadania dla nauczycieli: 
- na sygnał alarmowy przerywają lekcję, zachowując spokój polecają uczniom 
zabrać swoje przedmioty osobiste (plecaki), ustawić się parami, następnie  
wyprowadzają bezpiecznie uczniów zgodnie z planem w rejon ewakuacji. 
Zamykają okna w salach lekcyjnych. Wyłączają urządzenia elektryczne. Biorą 



ze sobą dziennik lekcyjny. Nie zamykają sal lekcyjnych. Ustawiają uczniów 
parami lub tak, żeby mogli ująć wzrokowo wszystkich. Sprawdzają listę 
obecności w celu ponownego stwierdzenia, czy wszyscy dotarli na miejsce. 
Zdają meldunek dla kierownika rejonu ewakuacji. 
Nauczyciele przebywający w pokoju nauczycielskim, którzy w danym czasie są 
wolni od zajęć, zabierają wszystkie, pozostawione dzienniki lekcyjne i 
opuszczają budynek równocześnie pomagając w ewakuacji uczniów. 
Po odwołaniu alarmu nauczyciele odnotowują udział w ewakuacji  w dzienniku 
danej klasy. 

 
7.Zadania dla pracowników obsługi: 

- wyłączają prąd elektryczny /wyłącznik główny/, zamykają gaz w 
pomieszczeniu  kuchni, 
- otwierają wyjścia ewakuacyjne w budynku oraz bramę wjazdową od strony 
parku, udostępniają sprzęt gaśniczy, 
- jeżeli sytuacja tego wymaga tj. w porze jesiennej i zimowej wynoszą okrycia 
uczniów szatni 
- utrzymują stały kontakt z dyrektorem szkoły i na jego polecenie włączają się 
do akcji ratowniczej, gaśniczej i ewakuacyjnej. 
- zabezpieczają wejścia do szkoły przed ewentualnym wbieganiem uczniów do 
budynku. 
 

   8.Zadania dla uczniów: 
- zachowują spokój 
- podporządkowują się poleceniom nauczycieli (opiekunów) 
- opuszczają pomieszczenia w sposób zorganizowany, udając się właściwą 
drogą ewakuacyjną do miejsca ewakuacji zabierając rzeczy osobiste (plecaki) 
- przebywający poza obiektem szkoły dołączają do swoich klas w rejonie 
ewakuacji 

 
    9.Osoby postronne znajdujące się na terenie szkoły: 

- powinny bezwzględnie stosować się do poleceń kierujących akcją 
ewakuacyjną. 
 

  10.Jeżeli alarm ogłoszono podczas przerwy międzylekcyjnej: 
-  nauczyciel udaje się do tej klasy i odpowiada za tych uczniów, z którymi po 
przerwie miałby zajęcia . 
- nauczyciel pełniący dyżur na boisku zabezpiecza wejście do szkoły przed 
ewentualnym wbieganiem uczniów do budynku. 

 
   11. Plan ewakuacji podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń,  w pokoju                 
         nauczycielskim oraz na korytarzach w budynku szkoły. 
 
   12. Plan ewakuacji obowiązuje od dnia 01.09.2017r. 

    
 



 
 

OPIS  DRÓG  EWAKUACYJNYCH 
 
 
           Wyjście ewakuacyjne Nr 1. 
           DRZWI WYJŚCIOWE NAPRZECIWKO SEKRETARIATU 
            
           Uczniowie i pracownicy znajdujący się w pomieszczeniach  klasy : 10, 11, 12,         
           16,17, 18, 19, 20; 
           pomieszczenia : księgowości, kancelarii, informatyki kl. I – III, WC dziewcząt,       
           monitoringu, szatni kl. I – III, gimnastyki korekcyjnej (nr 5),  kuchni, świetlicy   
           ze stołówką, pokoju pracowników kuchni. 
 
          Wyjście ewakuacyjne Nr 2. 
          DRZWI WYJŚCIOWE OD STRONY POKOJU NAUCZYCIELSKIEGO 
          
          Uczniowie i pracownicy znajdujący się w pomieszczeniach klasy: 7, 8, 9,   
          13,14, 15, 21, 22, 23, języka niemieckiego, sali komputerowej kl. IV – VI; 
          pomieszczenia:  biblioteki, pedagoga,  pokój nauczycielski, pokój   
          pracowników obsługi, pielęgniarki , WC chłopców, korytarz, konserwatora,   
          logopedy, szatni kl. IV – VI,  
 
         Wyjście ewakuacyjne Nr 3. 
         DRZWI WYJŚCIOWE PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ 
         
         Uczniowie i pracownicy znajdujący się w pomieszczeniach:  pokoju nauczycieli   
         wychowania fizycznego, sali gimnastycznej, szatni,  WC, korytarz. 
 
         Wyjście ewakuacyjne Nr 4. 
         DRZWI WYJŚCIOWE OD STRONY PARKU 
          
         Klasa 25, WC, korytarzyk, mała świetlica 
 
         Po opuszczeniu budynku szkoły osoby ewakuowane udają się w rejon        
         ewakuacji bramą od strony parku. 
         Rejonem dla osób ewakuowanych z budynku jest polana (przy byłym   
         bunkrze) w parku miejskim obok terenu szkoły. 
 
 
        Szczytno, dnia  01.09.2017r. 
 
  
 
  



 


