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PROCEDURA EWAKUACJI W TRAKCIE LEKCJI I PRZERWY – ZASADY 

POSTĘPOWANIA PO OGŁOSZENIU ALARMU W SZKOLE 

 
Alarm lokalny w szkole jest jednym z kilku rodzajów alarmów, które mogą być ogłaszane   
w konsekwencji wystąpienia zagrożeń ekologicznych lub innych spowodowanych 
działalnością człowieka. Ma on na celu zapewnienie bezpieczeństwa w razie zagrożenia życia 
i zdrowia młodzieży przebywającej na terenie szkoły. Najczęstszymi przyczynami, dla których 
może zajść konieczność ogłoszenia alarmu w szkole, są zagrożenia związane z powstaniem 
pożaru, a także możliwość rozprzestrzenienia na terenie szkoły  niebezpiecznych  substancji  
chemicznych  lub ładunków wybuchowych. 

 
Najważniejszym działaniem, jakie należy podjąć w przypadku stwierdzenia zagrożenia, jest 
jak najszybsze powiadomienie o niebezpieczeństwie wszystkich osób znajdujących się  
w strefie zagrożenia i natychmiastowe podjęcie działań mających na celu ratowanie zdrowia  
i życia osób zagrożonych. W tym celu korzystamy z sygnału alarmu lokalnego, którym w 
szkole są trzy sygnały dzwonka, trwające około 10 sekund każdy, następujące bezpośrednio 
po sobie. 

 
Alarm lokalny w szkole jest sygnałem, który powinien być znany wszystkim uczniom  
i pracownikom szkoły. Tylko w wypadku, gdy nastąpiło bezpośrednie zagrożenie życia, 
nauczyciel sam podejmuje decyzję o ewakuacji, nie czekając na ogłoszenie alarmu. 

 
O ewakuacji decyduje dyrektor, który po otrzymaniu meldunku od nauczyciela lub innej 
osoby zgłaszającej zagrożenie oraz rozpoznaniu sytuacji podejmuje decyzję  
o zawiadomieniu służb (policja, straż pożarna) i ogłoszeniu alarmu. W sytuacji braku prądu, 
sygnał alarmowy może być ogłaszany za pomocą gwizdka lub dzwonka ręcznego  
z jednoczesnym komunikatem słownym podawanym przez osoby ogłaszające alarm. Jest to 
sygnał do natychmiastowego  działania  dla wszystkich pracowników szkoły oraz do 
bezwzględnego wykonywania poleceń nauczycieli przez uczniów. 
W dużej liczbie przypadków wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego niezbędne 
jest wezwanie odpowiednich służb drogą telefoniczną. Procedura wezwania powinna 
odbywać się zgodnie z poniższym schematem: 

1) wybranie numeru odpowiedniej służby. Po zgłoszeniu się dyżurnego operatora 
danej służby podanie następujących informacji: 
 rodzaj stwierdzonego zagrożenia 
 nazwę i adres szkoły 
 imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję 
 telefon kontaktowy 
 zrealizowane dotąd działania w reakcji na zagrożenie 

2) potwierdzenie przyjęcie zgłoszenia i zapisanie danych przyjmującego zgłoszenie. 
 

O zagrożeniu należy bezzwłocznie poinformować odpowiednie służby: 
 Policja 997 
 Straż Pożarna 998 
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 Pogotowie Ratunkowe 999 
 Europejski Telefon Alarmowy obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej 112 
 Pogotowie Energetyczne 991 
 Pogotowie Gazowe 992 
 Pogotowie Ciepłownicze 993 
 Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994 
 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 987 
 Infolinia Policji (połączenie bezpłatne) 800 120 226. 

 
Wszystkie działania od tej chwili mają prowadzić do jak najszybszej ewakuacji wszystkich 
osób znajdujących się na terenie szkoły. Musimy wiedzieć, że od tej chwili bezwzględnie 
podporządkowujemy się poleceniom osób funkcyjnych. W przypadku uczniów taką osobą 
jest nauczyciel, z którym w tym momencie mamy zajęcia.  Akcją nie może kierować wiele 
osób,   bo prowadzi to tylko do dezorientacji i możliwości wybuchu paniki. 

 
Po  rozpoznaniu  zagrożenia  i  dokonaniu  oceny  sytuacji  nauczyciel  decyduje   
o  możliwej    i najkrótszej drodze ewakuacji z budynku. Uczniowie na polecenie 
nauczyciela ustawiają się  w szeregu i w sposób zorganizowany kierują się do wskazanego 
wyjścia ewakuacyjnego. Należy się poruszać po prawej stronie korytarzy i klatek 
schodowych, wykonując polecenia osób funkcyjnych. Jeżeli alarm zostanie ogłoszony  
w czasie przerwy, uczniowie powinni skupić się wokół najbliżej stojącego nauczyciela. 
Nauczyciele i uczniowie, którzy mają lekcje na wyższych kondygnacjach, schodzą po 
stwierdzeniu, że uczniowie niższych kondygnacji opuścili już budynek i drogi ewakuacyjne 
są już wolne. Po opuszczeniu budynku uczniowie wraz z nauczycielem udają się na miejsce 
zbiórki. Jeżeli alarm jest ogłoszony w czasie przerwy to natychmiast udajemy się (jeżeli 
tylko nie zagraża to naszemu bezpieczeństwu) pod salę, gdzie mamy mieć zajęcia i stamtąd 
pod opieką nauczyciela postępujemy jak wyżej. 

 
Zbiórka na placu alarmowym służy sprawdzeniu obecności uczniów klas i ustalenia osób 
nieobecnych. Jest to bardzo istotne dla prowadzenia akcji ratunkowej przez wezwane służby 
ratownicze. 

Najważniejsze zasady, które powinien pamiętać i przestrzegać każdy uczeń z chwilą 
ogłoszenia alarmu w szkole: 

 
1) słuchaj i wykonuj dokładnie polecenia nauczyciela 

2) bądź opanowany, nie ulegaj panice 

3) po przerwaniu zajęć udaj się na miejsce zbiórki wraz z klasą drogą wskazywaną przez 
nauczyciela 

4) pomagaj osobom słabszym 

5) bezwzględnie podporządkowuj się osobom funkcyjnym 

6) nie lekceważ zagrożenia, nawet wówczas, gdy nie zagraża ci bezpośrednio. 
 

W przypadku osób niepełnosprawnych bezpieczna ewakuacja powinna uwzględniać rodzaj 
oraz stopień niepełnosprawności, wiek wychowanków i ewentualne wykorzystanie na 
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potrzeby ewakuacji pomocy ze strony innych osób (pracowników, uczniów). 
 

Aby ułatwić ewakuację osób z niepełnosprawnościami możemy wykorzystać informacje 
zawarte w procedurach ewakuacji lub instrukcji bezpieczeństwa budynku: 

 
1) należy sporządzić listę uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, 

2) należy rozplanować zajęcia klas, w których uczą się osoby niepełnosprawne w taki 
sposób, by osoby te nie musiały przemieszczać się poza najniższą kondygnację 
naziemną budynku (przeważnie parter), należy przystosować drogi ewakuacyjne do 
poruszania się osób z różną niepełnosprawnością 

3) należy wyznaczyć opiekuna osoby niepełnosprawnej na czas ewakuacji. 
 

Osoby  niepełnosprawne   ruchowo   często   są   w   stanie   samodzielnie   pokonać   drogę   
do bezpiecznego  miejsca  Może  to  jednak  opóźniać  czas  ewakuacji  całej  placówki.  Jest   
to szczególnie istotne w pierwszej fazie opuszczania budynku. Warto uwzględnić 
konieczność przepuszczenia przed osobę niepełnosprawną strumienia ewakuowanych. 

 
Bezpieczne, docelowe miejsce ewakuacji nie zawsze będzie znajdować się poza budynkiem 
szkolnym. W przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, miejsce takie 
powinno mieć odpowiednie wymiary (co najmniej 900 x 1400 mm). Jego położenie w 
pobliżu pionowej drogi ewakuacyjnej (schodów) wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa 
osoby niepełnosprawnej. 

 
Samodzielne pokonywane dróg ewakuacyjnych przez osoby niewidome i niedowidzące może 
się wiązać z ogromnym stresem. Pomóc mogą wprowadzone w placówce rozwiązania 
łagodzące ten efekt: poziome znaki fluorescencyjne na podłogach i ścianach, podświetlone 
poręcze schodów, progi i przeszkody w kolorach kontrastujących z barwą ścian i otoczenia 
oraz oświetlenie ewakuacyjne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest organizowanie tzw. grup 
pomocy koleżeńskiej oraz przydzielanie opiekunów uczniom niewidomym lub 
niedowidzącym. W pozostałych przypadkach niepełnosprawności aspekt przystosowania 
dróg ewakuacyjnych należy rozpatrywać indywidualnie. 

Przykłady technik ewakuacji osób z niepełnosprawnościami: 
 

1) wykorzystanie krzesełka lub wózka inwalidzkiego - ratownicy sadzają na nim osobę 
wymagającą pomocy, a następnie chwytają za nóżki oraz oparcie 

2) chwyt strażacki - ratownik przekłada swoją rękę między nogami osoby ratowanej, 
zaciskając ją na nadgarstku zwisającej ręki ratowanego, kładzie go sobie na barkach. 
chwyt kończynowy - jeden ratownik staje za głową ratowanego i chwyta go pod 
pachy, drugi ratownik jest odwrócony do ratowanego plecami i chwyta go pod kolana 

3) chwyt na barana - ratowany  znajduje  się  na  plecach  ratownika,  który  podtrzymuje 
go obydwiema rękami za uda 

4) chwyt kołyskowy - klasyczny sposób przenoszenia małych dzieci 

5) wykorzystanie koca lub innego podobnego rozmiarami materiału - koc owija się wokół 
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rąk i głowy 

6) ratowanie w ten sposób, by możliwe było ciągnięcie osoby po płaskiej równej 
powierzchni (szczególnie przydatne przy ewakuacji osób o dużej masie ciała, 
nieprzytomnych oraz   w zadymieniu gdzie nie ma możliwości przyjęcia postawy 
wyprostowanej). 
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