
INSTRUKCJA EWAKUACJI ZSO 2 W NOWYM SĄCZU 

 

W razie wystąpienia zagrożenia np. pożarowego i konieczności ewakuacji 

młodzieży, kadry dydaktycznej i innych pracowników szkoły, ustala się następujący 

sposób postępowania: 

 

I. OGŁOSZENIE ALARMU  

- dzwonek elektryczny lub ręczny - dźwięk ciągły trwający 3 minuty, 

- komunikat słowny - 3 krotnie powtórzona zapowiedź: „Uwaga, uwaga! Proszę 

opuścić budynek szkoły”, 

Uwaga: alarm jest ogłaszany jednym z w/w sposobów. 

 

II. ZASADY EWAKUACJI  

 

1. ZASADY OGÓLNE:  

- należy bezwzględnie stosować się do przekazywanych poleceń,  

- zachować spokój, nie wzbudzać paniki,  

- natychmiast wyłączyć urządzenia elektryczne,  

- zamknąć wszystkie okna,  

- opuścić pomieszczenia, zostawiając wszystkie przyniesione przez siebie rzeczy 

(zabieramy tylko wtedy, gdy było wyraźne polecenie prowadzącego ewakuację),  

- uczniowie powinni wychodzić dwójkami (umożliwia to wzajemną asekurację),  

- należy się poruszać prawą stroną po oznakowanych drogach ewakuacyjnych,  

- nie zamykać pomieszczeń na klucz, a klucze pozostawić w drzwiach na zewnątrz,  

- zapewnić opiekę osobom ze złym samopoczuciem,  

- w przypadku ewakuacji podczas zadymienia poruszać się w pozycji pochylonej, 

drogi oddechowe zasłonić materiałem w miarę możliwości zmoczonym w wodzie,  

- nauczyciele i uczniowie przebywają na zewnątrz budynku do chwili otrzymania 

poleceń od dyrektora szkoły co do dalszego postępowania,  

- uczniowie oczekujący na zajęcia lekcyjne powinni się udać do najbliższego wyjścia 

ewakuacyjnego,  

- nad całością ewakuacji szkoły czuwa dyrektor szkoły.  

 

2. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA PO USŁYSZENIU SYGNAŁU EWAKUACJI  

 

a) w szkole:  

- poleca uczniom natychmiastowe przystąpienie do ewakuacji (kieruje procesem 

ewakuacji w klasie, w której aktualnie prowadzi zajęcia lekcyjne),  



- informuje o kierunku i drodze ewakuacji,  

- przypomina polecenia dyrektora,  

- informuje uczniów o miejscu zbiórki klasy na zewnątrz (pas zieleni pomiędzy 

kortem tenisowym, a halą sportową i boiskiem), w celu sprawdzenia obecności 

uczniów, 

- wyznacza uczniów (para), która wychodzi jako pierwsza,  

- wychodzi z sali ostatni sprawdzając czy wszyscy się ewakuowali,  

- w czasie ewakuacji pomaga uczniom. 

 

b) po wyjściu z budynku szkolnego:  

- zbiera uczniów swojej klasy na wyznaczonym miejscu i sprawdza stan osobowy, 

upewniając się czy nikt nie pozostał w budynku,  

- nie zezwala na oddalanie się uczniów z wyznaczonego miejsca bez decyzji dyrektora 

lub prowadzącego ewakuację,  

- nie zezwala na przemieszczanie się uczniów między klasami,  

- w razie nieobecności ucznia zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły lub prowadzącemu 

ewakuację, z podanymi przez młodzież danymi, na którym odcinku drogi 

ewakuacyjnej mogła pozostać ich koleżanka lub kolega,  

- zbiera informacje od swoich uczniów o stanie zdrowia - udziela pomocy 

potrzebującym, podaje zgłoszone objawy pielęgniarce lub służbom medycznym. 

 

III. PRZEBIEG EWAKUACJI  

Nauczyciel uczący daną klasę zarządza ewakuację według następującego schematu:  

 

a. drugie piętro:  

- sala nr 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, gab. pielęgniarki - ewakuują się klatką schodową 

nr I (od strony ul. Żeromskiego) do wyjścia ewakuacyjnego nr 1 (wyjście główne), a w 

razie zmiany sytuacji do wyjścia ewakuacyjnego nr 2,3 lub 4, 

- sala nr 17, 18, 19, 20, 21, 29 ewakuują się klatką schodową nr II (od strony hali 

sportowej) do wyjścia ewakuacyjnego nr 2 (wyjście obok sali kinowej), a w razie 

zmiany sytuacji do wyjścia ewakuacyjnego nr 1, 3 lub 4. 

 

b. pierwsze piętro:  

- sala nr 12, 13, 14, 15, 16, gab. fizyki i chemii - ewakuują się klatką schodową nr I (od 

strony ul. Żeromskiego) do wyjścia ewakuacyjnego nr 1 a w razie zmiany sytuacji do 

wyjścia ewakuacyjnego nr 2, 3 lub 4,  

- sala nr 7, 8, 9, 10, 11 - ewakuują się klatką schodową nr II (od strony hali sportowej) 

do wyjścia ewakuacyjnego nr 2, a w razie zmiany sytuacji do wyjścia ewakuacyjnego 

nr 1, 3 lub 4. 

 

 



c. parter:  

- sala nr 2, 3, biblioteka - ewakuują się klatką schodową nr II (od strony hali 

sportowej) do wyjścia ewakuacyjnego nr 2, a w razie zmiany sytuacji do wyjścia 

ewakuacyjnego nr 1, 3 lub 4,  

- sala nr 1 - ewakuuje się klatką schodową nr I do wyjścia ewakuacyjnego nr 1 (od 

strony ul. Żeromskiego) a w razie zmiany sytuacji do wyjścia nr 2,  

- hala sportowa - ewakuuje się wyjściem nr 3, 4 (hala sportowa) a w razie zmiany 

sytuacji wyjściem nr 1 lub 2. 

 

d. niski parter:  

- sala 4, 5, 6 ewakuują się klatką schodową nr II (od strony hali sportowej) do wyjścia 

ewakuacyjnego nr 2 a w razie zmiany sytuacji do wyjścia nr 1, 3 lub 4.  

 

Uwaga: w razie niemożności skorzystania z ustalonej drogi ewakuacji należy 

skorzystać z innej bezpiecznej drogi ewakuacji (pod nadzorem służb ratowniczych). 


