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PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW W CZASIE  

ALARMU EWAKUACYJNEGO 

 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej. 

Art. 4. ust. 1. Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając 

ich ochronę przeciwpożarową jest obowiązany: 

4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na 

terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, 

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 

kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów. 

§ 13.1 Właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową 

przeznaczoną dla ponad 50 osób będących jej stałymi użytkownikami, 

niezakwalifikowaną do kategorii ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata 

przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji. 

2. Właściciel lub zarządca obiektu powinien powiadomić właściwego miejscowo 

komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie 

przeprowadzenia działań, o których mowa w ust. 1,nie później niż na tydzień 

przed ich przeprowadzeniem. 

 

Obiekt 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła IIw Michałowicach 

 

Alarm ewakuacyjny 

Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji 

 

Podstawy uruchomienia procedury 

 zagrożenie pożarowe 

 inne miejscowe zagrożenie 

Inne miejscowe zagrożenie jest to zdarzenie wynikające z rozwoju 

cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody nie będące pożarem ani klęską 

żywiołową, stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, 

któremu zapobieżenie lub którego usunięcie skutków nie wymaga zastosowania 

nadzwyczajnych środków, np. awaria instalacji gazowej, zamach terrorystyczny, 

katastrofa budowlana, itp. 

 

Każdy, kto zauważy pożar lub inne zagrożenie, ma obowiązek powiadomić 

Dyrektora Szkoły. W sytuacji  gdy nie ma w pobliżu przełożonego, a zwłoka 

byłaby niekorzystna, należy zarządzić ewakuację. 

 

Nie należy zwlekać z alarmowaniem straży pożarnej i ogłoszeniem ewakuacji. 
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Sposób ogłoszenia alarmu 

Sygnał alarmowy obowiązujący w szkole to sygnał dźwiękowy (dzwonek) - 

trzy długie dzwonki. 

 

Sygnał dźwiękowy może być powtórzony. 

 

 Włącznik dzwonka znajduje się w budynku A 

 

W przypadku awarii bądź braku energii elektrycznej alarm ogłaszany jest 

poprzez gońców zapowiedzią słowną: 

Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm. 

 

Miejsca do ewakuacji 

Wyznacza się na miejsce zbiórki – boisko szkolne 

 

Zasady ewakuacji 

Ewakuację prowadzi się w każdym przypadku poprzez wyjście z danego 

pomieszczenia – dalej przez pionowe i poziome drogi ewakuacyjne zgodnie 

z oznakowaniem kierunków ewakuacji. Ostateczna decyzja dotycząca kierunku 

ewakuacji należy do opiekuna grupy i zależy od zaistniałej sytuacji, 

niekoniecznie musi pokrywać się z kierunkiem określonym przez znaki 

ewakuacyjne. 

 

 w pierwszej kolejności należy ewakuować osoby z tych pomieszczeń,  

w których powstał pożar lub które znajdują się na drodze 

rozprzestrzeniania się ognia oraz z pomieszczeń, z których wyjście lub 

dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji może zostać odcięte przez pożar 

lub zadymienie, 

 nie należy poruszać się w przeciwległym kierunku do ruchu ludzi, 

 trzeba izolować pomieszczenia, w których powstał pożar od pozostałych 

przez zamknięcie drzwi, 

 na poszczególnych odcinkach całej drogi ewakuacji nadzorować 

ewakuację, 

 nie dopuszczać do powstania spiętrzeń, bezwładnego ruchu, paniki, 

 należy zachować spokój i opanowanie,  

 nie dopuszczać  do powracania pracowników i uczniów w poprzednie 

miejsca, 

 w przypadku zaginięcia osoby natychmiast zgłosić ten fakt pierwszemu 

napotkanemu strażakowi, pytając go o nazwisko, 

 w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej, 

 podporządkować się kierującemu akcją ratowniczą, 
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 w przypadku konieczności ratowania lub samoratowania się  

z zadymionego pomieszczenia należy pamiętać, że najmniejsze 

zadymienie występuje przy posadzce. Trzeba więc pełzać lub czołgać się,  

a głowę trzymać jak najniżej.     

 

 

PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW 

 

Dyrektor Szkoły bądź inna osoba działająca w jego imieniu: 

 podejmuje decyzję o ewakuacji, 

 powiadamia służby ratunkowe, 

 organizuje działania ratownicze w budynku do czasu przybycia jednostek 

Państwowej Straży Pożarnej, 

 wprowadza zakaz wejścia osób postronnych na teren szkoły, 

 sprawdza stan uczniów, nauczycieli i pracowników administracyjnych 

 i przekazuje dane Dowódcy Jednostki, 

 podporządkowuje się poleceniom Dowódcy Jednostki.  

 

Wychowawcy klas, nauczyciele: 

 upewniają się, czy została zaalarmowana Straż Pożarna, jeżeli nie mają 

pewności – alarmują ją, 

 oceniają sytuację, a w szczególności zagrożenie dzieci, 

 nauczyciele, pod których opieką przebywają uczniowie, zajmują się 

jedynie tą grupą, jej ewakuacją i bezpieczeństwem, 

 nakazują opuszczenie budynku uczniom, 

 uczniowie nie zabierają żadnych rzeczy ze sobą, drzwi do pomieszczeń 

zostawiają otwarte,  

 nadzorują przebieg ewakuacji, 

 ewakuując dzieci, zabezpieczają ład i porządek, zapobiegają powstawaniu 

paniki, 

 wykonują polecenia Dyrektora Szkoły, 

 po opuszczeniu obiektu nauczyciel udaje się z grupą uczniów na boisko 

szkolne ustawia w dwuszeregu i sprawdza obecność. Tak ustawiona grupa 

pozostaje na miejscu razem z nauczycielem, opiekunem do czasu wydania 

odpowiednich decyzji przez dyrektora lub dowódcę akcji ratowniczej. 

 

Konserwator lub osoba zastępująca: 

 niezwłocznie powiadamia o alarmie pożarowym Dyrektora Szkoły oraz 

innych pracowników, 

 upewnia się, czy została zaalarmowana Straż Pożarna, jeżeli nie ma 

pewności – alarmuje ją, 
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 gdy sytuacja na to pozwala, przystępuje do gaszenia za pomocą 

podręcznego sprzętu gaśniczego, 

 sprawdza, czy wszystkie wyjścia ewakuacyjne są otwarte, jeżeli nie, to 

natychmiast je otwiera, 

 wyłącza dopływ prądu, gazu, 

 wstrzymuje wejście osób postronnych na teren szkoły 

 wykonuje inne czynności zlecone przez Dyrektora Szkoły, 

 po przybyciu jednostki PSP udziela niezbędnych informacji o miejscu 

zagrożenia i rozmieszczeniu sprzętu gaśniczego. 

 

Personel niepedagogiczny: 

 zapewnia otwarcie wszystkich wyjść ewakuacyjnych, 

 zabezpiecza wejścia do szkoły przed nieuprawnionym wejściem do niej, 

 nadzoruje drożność wyjść podczas ewakuacji, 

 udziela pomocy dzieciom, które mają problem z poruszaniem się, 

 podporządkowuje się poleceniom Dyrektora Szkoły, 

 po przybyciu jednostki PSP udziela niezbędnych informacji o miejscu 

zagrożenia i rozmieszczeniu sprzętu gaśniczego. 

 

Szatniarka: 

 zapewnia otwarcie wszystkich wyjść ewakuacyjnych, 

 zabezpiecza wejścia do szkoły przed nieuprawnionym wejściem do niej, 

 nadzoruje drożność wyjść podczas ewakuacji, 

 zabezpiecza okrycia dzieci do i w miejscu zbiórki. 

 

Dozorca 

 powiadamia Państwową Straż Pożarną, 

 zawiadamia Dyrektora Szkoły, 

 gdy sytuacja na to pozwala, przystępuje do gaszenia za pomocą 

podręcznego sprzętu gaśniczego, 

 po przybyciu jednostki PSP udziela niezbędnych informacji o miejscu 

zagrożenia i rozmieszczeniu sprzętu gaśniczego. 

 

 


