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I. CEL PROCEDURY 

 

Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji 

uczniów i nauczycieli w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy w sytuacji wystąpienia 

zagrożenia. 

 

 

II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY 

 

Procedura określa tryb postępowania oraz uprawnienia i odpowiedzialności osób 

realizujących niezbędne działanie począwszy od stwierdzenia (możliwości wystąpienia) 

symptomów wskazujących na koniecznośd podjęcia czynności związanych z ewakuacją 

uczniów i nauczycieli z budynku. 

 

III. PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY 

 

1. Pożar (gdy nieskuteczna jest likwidacja pożaru podręcznymi środkami), 

2. Zamach terrorystyczny (otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego 

lub innego środka niebezpiecznego), 

3. Zagrożenie środkami chemicznymi (jeżeli czas dojścia skażonego obłoku powietrza 

jest większy niż 15 minut) 

4. Zagrożenie toksycznymi środkami przemysłowymi (TSP), 

5. Inne. 
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IV. SPOSÓB OGŁOSZENIA ALARMU – SYGNAŁY ALARMOWE 

 

1. Alarmowanie o zagrożeniach w budynku szkoły odbywa się w ramach wewnętrznego 

systemu alarmowania z wykorzystaniem sieci wewnętrznej urządzeo głośno 

mówiących. 

2. W każdym wypadku zagrożenia wymagającego ewakuacji trzykrotnie powtarzamy 

słowny komunikat – „UWAGA, UWAGA – OGŁASZAM ALARM (rodzaj zagrożenia) 

DLA ZESPOŁY SZKÓŁ ZAWODOWYCH” oraz sygnał dźwiękowy – dźwięki trwające 10 

sekund, powtarzane przez 3 minuty, czas przerw pomiędzy dźwiękami około 10 

sekund. 

3. Dyrektor dyżurny szkoły przekazuje komunikat o ewakuacji do sekretariatu szkoły, na 

tej podstawie w klasach ogłasza się alarm i przystępuje do natychmiastowej 

ewakuacji. 

4. Ewakuację należy prowadzid w sposób zorganizowany kierując się ustaleniami 

procedury i aktualnie zaistniałą sytuacją. 

5. Komunikat o ewakuacji powinien byd słownie doprowadzony do wszystkich osób 

znajdujących się w rejonie szkoły. 

 

 

Świadek niebezpiecznego zdarzenia (odbiorca informacji) 

Zobowiązany jest natychmiast powiadomid sekretariat szkoły – telefon – 4 9 8 2 4 6 6 
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V. PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ORGANIZACJA DZIAŁANIA 

 

1. WOŹNY: 

 

W godzinach pracy szkoły – treśd otrzymane informacji / komunikatu/ o zagrożeniu 

przekazuje do: 

a) dyrektora szkoły    tel. nr ........................ 

b) wicedyrektora szkoły    tel. nr ………….......……. 

c) sekretariatu     tel. nr ......................... 

d) pokoju nauczycielskiego   tel. nr ......................... 

 wstrzymuje wejście na teren szkoły, 

 po godzinach pracy szkoły – w pierwszej kolejności powiadamia specjalistyczne 

służby ratownicze – stosownie do zagrożenia, a następnie informuje o 

zaistniałym zdarzeniu kierownictwo szkoły. 

 

2. SEKRETARIAT SZKOŁY: 

 

Zgodnie z decyzją Dyrektora Szkoły powiadamia: 

 

 Służbę dyżurną Policji     tel. nr 997, 

 Służbę dyżurną PSP     tel. nr 998, 

 Pogotowie Ratunkowe    tel. nr 999, 

 Inne służby w zależności od potrzeb, 

 Nadzoruje zabezpieczenie (ewakuację) ważnego mienia, dokumentów, urządzeo, 

pieczęci itp. 
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3. DYREKTOR SZKOŁY 

 

 podejmuje decyzję o zakresie ewakuacji (pełnej lub częściowej), 

 nadzoruje przestrzeganie ustaleo zawartych w niniejszej procedurze, 

 nakazuje powiadomienie specjalistycznych służb ratowniczych, 

 nakazuje uruchomienie elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji w 

szczególności: transport, załadunek i ochrona dokumentacji szkoły, wodnej i 

elektrycznej, otwarcie wyjśd ewakuacyjnych, 

 wprowadza zakaz wejścia i wjazdu na teren szkoły osób postronnych, 

 organizuje akcję ratowniczą, 

 zarządza ewakuację samochodów, 

 określa miejsce deponowania ewakuowanego mienia, 

 współdziała ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi (PSP, Policją, Pogotowiem 

Ratunkowym, Pogotowiem Energetycznym itp.). 

 

4. WYCHOWAWCY KLAS – NAUCZYCIELE 

 

 ogłaszają alarm dla uczniów (klas), 

 nakazują opuszczenie budynku, 

 nadzorują przebieg ewakuacji uczniów (klasy), 

 nadzorują zabezpieczenie (ewakuację) ważnego mienia i dokumentów; 
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5. DUŻURNY NAUCZYCIEL 

 

 nadzoruje ewakuację samochodów, 

 przekazuje na miejsce ewakuacji informację o zakooczeniu ewakuacji. 

 

6. PRACOWNICY ZATRUDNIENI W SZKOLE 

 

 w każdym z przypadków wymagającym ewakuacji należy postępowad zgodnie z 

planem ewakuacji szkoły oraz ewakuowad się drogami ewakuacyjnymi określonymi w 

procedurze, 

 w przypadku zagrożenia lub wystąpienia skażenia chemicznego w zależności od 

zaistniałej sytuacji należy postępowad zgodnie z zaleceniami (pozostad na miejscu, 

ewakuowad się). 

 

VI. OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS EWAKUACJI 

 

1. Ściśle stosowad się do przekazywanych zaleceo, 

2. Wyłączyd i zabezpieczyd wszystkie urządzenia elektryczne, 

3. Zakooczyd pracę sprzętu komputerowego oraz zabezpieczyd dane informatyczne 

przed dostępem osób niepowołanych, 

4. Przygotowad do ewakuacji (zabezpieczyd) ważne wytypowane mienie, 

dokumenty, pieczęcie, środki finansowe itp., 

5. Pozamykad okna, 

6. Wytypowane osoby do działao zabezpieczających ewakuację winny przystąpid do 

wykonywania przypisanych im zadao, 
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7. Wszystkie osoby opuszczające szkołę powinny zabrad rzeczy osobiste i przystąpid 

do ewakuacji postępując zgodnie z postępującymi zaleceniami i udad się na 

wyznaczone miejsce ewakuacji, 

8. Nie zamykad pomieszczeo, 

9. Wychowawcy (nauczyciele) informują dyrektor dyżurnego o opuszczeniu klas 

przez uczniów, 

10. Wychowawcy (nauczyciele) na miejscu ewakuacji sprawdzają obecnośd i 

przekazują informację do prowadzącego ewakuację, 

11. Na miejscu ewakuacji nauczyciel i uczniowie przebywają do czasu otrzymania 

stosownej informacji co do powrotu i kontynuacji nauki lub jej zakooczenia. 

 

 

VII. DROGI EWAKUACJI (KIERUNKI EWAKUACJI) 

 

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, 
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VIII. OBOWIĄZKI WYCHOWCÓW KLAS I SEKRETARIATU SZKOŁY 

 

 posiadad wykaz ważnych dokumentów, urządzeo , pieczęci itp. , które mają byd 

zabezpieczone (ewakuowane), 

 posiadad przygotowane pojemniki na dokumenty , pieczęci itp., 

 przeszkolid uczniów w zakresie organizacji, przebiegu ewakuacji, 

 przeprowadzid próbną ewakuację klas w ramach godzin wychowawczych, 

 

IX. PODSTAWA PRAWNA 

 

1. Ust Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. 

Dz. U. z2002 r. nr 147, poz.1229, z 2003 r. nr 52, poz. 452, z 2004 r. nr 96, 

poz. 959, z 2005 r. nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r. nr 191, poz. 1410, z 

2007 r. nr 89, poz. 590, z 2008 r. nr 163, poz.1015, z 2009 r. nr 11, poz. 

59, tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania szefa obrony cywilnej kraju, szefów obrony cywilnej województw, 

powiatów i gmin. 

 
 


