
  OGÓLNE  
ZASADY EWAKUACJI NA WYPADEK POŻARU W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH 

W BRODNICY 

 

 
 

 
I. SYGNAŁ ALARMOWY NA WYPADEK ZAGROŻENIA – EWAKUACJA. 

 
1. SYGNAŁ ALARMOWY - słowny komunikat – powtarzana trzykrotnie zapowiedź 

słowna: „UWAGA, UWAGA – OGŁASZAM ALARM POŻAROWY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ 
ZAWODOWYCH” oraz sygnał dźwiękowy – dźwięki trwające 10 sekund, powtarzane 
przez 3 minuty, czas przerw pomiędzy dźwiękami około 10 sekund. 
 

2. SYGNAŁ ALARMOWY - słowny komunikat – „UWAGA, UWAGA – ODWOŁUJĘ 
ALARM POŻAROWY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH” oraz sygnał dźwiękowy 
– dźwięk ciągły trwający 3 minuty. 

 
II. EWAKUACJA - nauczyciel wykonuje następujące czynności po usłyszeniu sygnału 

alarmowego: 
 

 informuje uczniów o konieczności ewakuacji i konieczności zabrania wszystkich 
osobistych rzeczy, 

 ustawia uczniów i wyprowadza z klasy (sali nie zamyka na klucz), 

 sprowadza uczniów najbliższą klatką schodową do wyjścia z budynku na boisko 
sportowe, 

 nauczyciel pozostaje z uczniami do chwili zakooczenia akcji - czyli powrotu do sali 
lekcyjnej. 

 
 

III. DROGI EWAKUACJI /KIERUNKI EWAKUACJI 
 

1. Ewakuacja uczniów / pracowników szkoły/ z poszczególnych obiektów:  
 

 z budynku – Głównego nr 1 – plac nieutwardzony przy boisku szkolnym, 

 z budynku – Sala gimnastyczna nr 4– plac nieutwardzony przy boisku szkolnym, 

 z budynku – Budynek „Willa” nr 3 – plac nieutwardzony przy boisku szkolnym, 

 z budynku – Budynek z oficyną nr 2 – boisko sportowe utwardzone, 
 

UWAGA !!! 

 
Nauczyciele prowadzący zajęcia są odpowiedzialni za bezpieczną ewakuację uczniów 
będących pod ich opieką (znają ilośd osób wyprowadzonych i przez czas trwania ewakuacji 
kontrolują stan klasy). Wykonują polecenia dyrekcji szkoły oraz służb ratowniczych. W czasie 
trwania ewakuacji na terenie budynku i w jego najbliższym otoczeniu nie wolno przebywad 
uczniom i wszystkim pracownikom szkoły. 
Po ogłoszeniu zakooczenia ewakuacji nauczyciele wprowadzą uczniów do sal, w których 
uczniowie przebywali przed rozpoczęciem ewakuacji a następnie kierują ich do sal godnie z 
planem zajęd. 
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