
SZKOŁA PODSTAWOWA WE WRZEŚNICY 

 

Załącznik Nr 12  do Zarządzenia Nr 4/2020-2021 z dn. 1 września 2020 r. 

 
ZASADY I PRZEBIEG EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  WE WRZEŚNICY  

 

1. Sygnałem do ewakuacji jest dzwonek przerywany. 

2. Konserwator otwiera na oścież oba skrzydła drzwi wyjścia ewakuacyjnego nr 1. 

3. Dyrektor szkoły  dzwoni z informacją o ewakuacji i jej przyczynach do: 

Straży Pożarnej – 998 lub 112 

Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrześnicy – 998 

Komendy Policji w Sławnie – 997 lub 112 

W razie nieobecności dyr. szkoły  telefony wykonuje  z-ca dyr.  lub sekretarka szkoły . 

4. Wyjście ewakuacyjne nr 2 otwiera osoba z obsługi. 

5. Wyjście ewakuacyjne nr 3 otwiera nauczyciel prowadzący w danej chwili zajęcia na sali gimnastycznej.  

6. Opuszczenie budynku przebiega zgodnie z kierunkami ewakuacji. 

7. Nie można dopuścić do paniki. 

8. Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciel wyprowadza w spokoju wszystkich uczniów  

z klasy oraz zabiera dziennik. 

9. Uczniowie i pracownicy  po opuszczeniu budynku udają się w ustalone wcześniej miejsce  na trawniku przed 

boiskiem Orlik i pozostają tam do odwołania stosując o ile to możliwe dystans społeczny. 

10. Nauczyciele sprawdzają stan osobowy klasy , w której mieli zajęcia  i sprawozdają o nim dyrektorowi szkoły. 

KOLEJNOŚĆ OPUSZCZANIA BUDYNKU 

1. Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wyprowadzają uczniów możliwie najszybciej starając się nie 

dopuścić do paniki. 

2. Jako pierwsi wyjściem ewakuacyjnym nr 1 (wyjście główne) szkołę opuszczają dzieci z sali  nr 1, 2 i 3. 

3. Na pierwszym piętrze sprawnie przebiega ewakuacja z sal: nr 4, 5, gabinet  pedagoga, nr 6 i 7. 

4. Ewakuujący się z pierwszego piętra ustępują pierwszeństwa opuszczającym budynek  

z parteru. 

5. Na drugim piętrze sprawnie przebiega ewakuacja z pomieszczeń 8A - przy schodach, biblioteki, sali nr 9, 9A, 

12, 13 - gabinetu pielęgniarki, toalet, pomieszczenia nr 14, sali  nr 15 - pracownia witrażu, sali nr 16 - gabinet 

logopedy. 

6. Ewakuujący się z 2 piętra ustępują pierwszeństwa  ewakuującym się z piętra pierwszego.  

7. Jednocześnie przebiega ewakuacja wyjściem nr 2. Tymi drzwiami wychodzą osoby przebywające w toaletach, 

szatniach klas I-III, IV-VIII , pomieszczeniu magazyn 3A, uczniowie  

z sali nr 10, 11, dyrektorzy, sekretarka oraz osoby przypadkowo przebywające  w sekretariacie. 

8. W tym samym czasie  przebiega ewakuacja uczniów z sali gimnastycznej wyjściem nr 3. 

9. Osoby przebywające w pokoju nauczycielskim ewakuują się wyjściem nr 1. 

10. Osoby przebywające w pomieszczeniach: stołówka, ksero, pomieszczenia socjalne obsługi ewakuują się 

najbliższym wyjściem nr 1A. 

11. Podczas ewakuacji, jeżeli zajdzie konieczność, pracownicy szkoły informują osoby obce  

o kierunku ewakuacji. 


