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Załącznik  nr 2 do  

Planu Reagowania Kryzysowego w ZSG 

 

 

 

 

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ PODCZAS EWAKUACJI 

w Zespole Szkół Gastronomicznych  im. prof. E. Pijanowskiego w Warszawie  

 

1. Ewakuację przeprowadza się w przypadku: 

1) zagrożenia pożarowego obiektów, 

2) zamachu terrorystycznego (telefon o podłożeniu ładunku wybuchowego w szkole), 

3) zagrożenia katastrofą budowlaną; 

4)  zagrożenia wybuchem gazu spowodowanym awarią instalacji gazowej;  

5) innych zagrożeń;  

6) w celu przeprowadzenia ćwiczeń.  

 

2. Po usłyszeniu sygnału alarmowego (syreny alarmowej i komunikatu głosowego 

„Ewakuacja”)  nauczyciel: 

1) przerywa lekcję,  

2) w miarę możliwości zamyka okna,  

3) wyprowadza uczniów przed salę lekcyjną,  

4) sprawdza, czy nikt nie pozostał w sali,  

5) drzwi zamyka na klamkę, pozostawiając klucz w zamku od strony korytarza, 

6) udaje się z uczniami w kierunku najbliższego wyjścia ewakuacyjnego – zgodnie  

z kierunkiem znaków ewakuacyjnych  

7) po dotarciu w miejsce zbiórki ewakuacyjnej (boisko szkolne, chodnik przy ulicy 

Marszałkowskiej), nauczyciel sprawdza stan liczebny klasy, a następnie informację 

na temat ilości ewakuowanych uczniów przekazuje wicedyrektorom szkoły.  

W razie podejrzenia, że ktoś pozostał w zagrożonej strefie, należy natychmiast 

zgłosić ten fakt kierującemu akcją ratowniczą. Po opuszczeniu obiektu wolno 

wrócić do niego jedynie po uzyskaniu zgody osób kierujących ewakuacją. 
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3. Podstawowe zasady ewakuacji: 

1) W przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność 

przeprowadzenia ewakuacji osób imienia z budynków szkolnych, decyzję  

o ewakuacji podejmuje dyrektor szkoły lub jego zastępca; 

2) Decyzja o zarządzeniu ewakuacji powinna zawierać informacje o zakresie 

ewakuacji, liczbie osób przewidzianych  do ewakuacji, sposobach (drogi i kierunki 

ewakuacji) oraz kolejności opuszczania budynku; 

3)  Po podjęciu decyzji o ewakuacji osób i mienia należy niezwłocznie powiadomić 

wszystkich pracowników przebywających na terenie ewakuowanej strefy  

o powstaniu  i charakterze zagrożenia oraz o przeprowadzanej ewakuacji; 

4) Kierujący akcją ewakuacyjną wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg 

ewakuacji grup uczniów, ustala ewentualną potrzebę ewakuacji sprzętu i mienia, 

określając sposoby, kolejność i rodzaj ewakuowanego mienia; 

5) W pierwszej kolejności należy ewakuować osoby z tych pomieszczeń, w których 

powstał pożar lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia oraz 

pomieszczeń, z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych miejsc ewakuacji 

może zostać odcięte przez pożar lub zadymienie; następnie należy ewakuować 

osoby, zaczynając od najwyższych kondygnacji (pierwszeństwo mają osoby  

 o ograniczonej z różnych względów zdolności poruszania się, uczniowie 

niepełnosprawni); 

6)  Opiekunem osoby niepełnosprawnej podczas ewakuacji jest nauczyciel mający 

aktualnie lekcję z osobą niepełnosprawną; 

7)  Aktualna lista uczniów z niepełnosprawnościami stanowi załącznik do planu 

ewakuacji; lista znajduję się w sekretariacie szkolnym oraz u pedagogów 

szkolnych; 

8)  Podczas ewakuacji z pomieszczeń grupy ludzi należy kierować na korytarze 

(poziome drogi ewakuacji), a następnie zgodnie z kierunkami określonymi przez 

znaki ewakuacyjne na klatki schodowe (pionowe drogi ewakuacyjne) i wyjścia 

poza obszar zagrożony pożarem lub na zewnątrz obiektów; 

9)  Osoby z ograniczoną zdolnością poruszania się należy ewakuować wykorzystując 

wózki bądź przenosić na rękach; 

10) W przypadku blokady dróg ewakuacyjnych należy niezwłocznie (bezpośrednio lub 

z pomocą osób znajdujących się na zewnątrz odciętej strefy) powiadomić 

kierownika akcji ewakuacyjnej; ludzi odciętych od wyjścia, a znajdujących się  
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w strefie zagrożenia, należy zebrać w pomieszczeniu najbardziej oddalonym  

od źródła pożaru iw miarę posiadanych środków oraz istniejących warunków 

ewakuować na zewnątrz budynku, przy pomocy sprzętu ratowniczego przybyłych 

jednostek ratowniczych; 

11) Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji 

pochylonej, trzymając głowę jak najniżej, ze względu na mniejsze zadymienie   

w dolnych partiach pomieszczeń; należy poruszać się wzdłuż ścian, by nie stracić 

orientacji; usta i drogi oddechowe należy zasłonić zmoczoną chusteczką, ułatwiając 

tym oddychanie; 

12) Podczas ewakuacji należy poruszać się szybkim krokiem i nie wyprzedzać innych 

osób. Nie wolno zatrzymywać się ani poruszać w kierunku przeciwnym do 

kierunku ewakuacji. 

13) Wyznaczeni do koordynowania ewakuacji pracownicy administracji sprawdzają, 

czy nikt nie pozostał w pomieszczeniach szkoły. Informację tę przekazują 

wicedyrektorom szkoły.  

 

Ewakuację kończy sygnał ciągły (syrena alarmowa)  

bądź komunikat słowny o odwołaniu ewakuacji. 

 

Komunikat lub sygnał dźwiękowy nakazujący ewakuację należy traktować zawsze  

z najwyższą powagą. Nauczyciel pilnuje, aby nie dopuścić wśród uczniów do powstania 

paniki. 

 

1. Kto zarządza ewakuację ? 

Ewakuację może zarządzić dyrektor, wicedyrektor  i kierownik. Może to być ewakuacja 

całkowita, częściową, łącznie z internatem lub bez internatu. 

2. Kto kieruje ewakuacją ? 

Ewakuacją kieruje osoba, która ją zarządziła lub wskazana przez dyrektora szkoły lub dyrektor 

szkoły. 

3. Z jakiego miejsca jest kierowana ewakuacja ? 

Osoba kierująca ewakuacją po jej zarządzeniu zajmuje miejsce na portierni-jeżeli nie uzna, że 

obecność jej konieczna jest w innym miejscu. Punktem kontaktowym jest portiernia. Telefonem 

kontaktowym jest telefon na portierni. 
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4. Z jakich zasobów korzysta kierujący ewakuacją ? 

- z telefonów 

- z monitoringu 

- z radiowęzła 

- z kluczy (w tym z bezpiecznej koperty z kluczami zapasowymi) 

- z bezpiecznej koperty z numerami telefonów prywatnych pracowników szkoły 

- pracowników ochrony 

5. Jakie zadania ma kierujący ewakuacją ? 

- podać decyzję o ewakuacji częściowej lub całkowitej 

- nakazać powiadomienie służb i pracowników 

- otwarcie wyjść ewakuacyjnych 

- uniemożliwienie jazdy windą 

- zabezpieczenie instalacji i dokumentów 

- organizacja akcji ratowniczej 

- nakazanie ewakuacji samochodów 

- współpraca ze służbami 

- podanie lub przypomnienie miejsc docelowych ewakuacji 

- uruchomienie elementów zabezpieczenia dokumentów i instalacji 

- ewentualna decyzja o wyłączeniu gazu i prądu. 

6. Jakie mogą być miejsca docelowe ewakuacji ? 

Docelowym miejscem ewakuacji jest boisko szkolne, chodnik przy ulicy Marszałkowskiej od 

strony ulicy Wilczej. 

7. Jakimi metodami pracuje kierujący ewakuacją ? 

Metodą wydawania poleceń z ewentualnym żądaniem informacji o wykonaniu. 

8. Jakie zespoły zadaniowe są wyszczególnione ?  

Dyrektorzy i kierownicy 

Realizują zadania – każdy na własnym lub wyznaczonym odcinku. 

Nauczyciele 

Mają zadanie opieki nad uczniami i zabezpieczenie dziennika. Jeżeli ewakuacja jest ogłoszona 

 w czasie przerwy to wszyscy sami włączają się do pomocy. Jeżeli w czasie lekcji to kolejność 

czynności jest następująca: 

1. wyłączenie urządzeń i spakowanie się uczniów, 

2. wyjście na korytarz oraz sprawdzenie czy wszyscy opuścili salę, 

3. pozostawienie klucza w drzwiach, 
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4. przemarsz 

5. zbiórka w miejscu wyznaczonym i sprawdzenie listy 

6. oczekiwanie na dalsze dyspozycje. 

Woźne, sprzątaczki 

Realizują zadania informacyjno-porządkowe. Powiadamiają o zarządzonej ewakuacji                      w 

miejscach o słabszej słyszalności takich jak szatnia, biblioteka, magazyn, internat, restauracja, 

pracownie, sala gimnastyczna. 

Pracownicy ochrony 

Pomagają w obsłudze kluczy. Realizują zadania informacyjno-porządkowe. 

Konserwatorzy 

Uniemożliwiają korzystanie z windy. Udostępniają drogi ewakuacyjne, zabezpieczają instalację 

w budynku. 

Pracownicy administracji 

Zabezpieczają najważniejsze dokumenty a na polecenie kierującego wynoszą je. Ewentualnie 

wyłączają urządzenia, zamykają pomieszczenie i zgłaszają się do dyspozycji prowadzącego 

ewakuację. 

9. Co jest najważniejsze w czasie ewakuacji ? 

Najważniejsze jest zdrowie i życie młodzieży i pracowników. 

Mienie jest na drugim miejscu. 

 

Numery telefonów alarmowych 

 

 STRAŻ POŻARNA 998 

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 

POLICJA 997 

POGOTOWIE GAZOWE 992 

POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991 

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994 

TELEFON ALARMOWY 112 

 

Podstawy prawne: 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 961 

ze zm.) 
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) 

 

 


