
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdarzają się, niestety dosyć często również w szkołach, 

przypadki występowania zagrożeń 
powodujących konieczność 
przeprowadzenia ewakuacji ludzi          
i mienia. 
Najczęściej powodem 
przeprowadzenia ewakuacji jest 
pożar, wybuch, awaria urządzeń          
i instalacji szkolnych                       

oraz niestety, informacje o podłożeniu ładunku 
wybuchowego.  
Nie każdy pożar jest powodem do ogłoszenia ewakuacji.  

Decyzję o ewakuowaniu ludzi zazwyczaj podejmuje dyrektor szkoły 

lub jego zastępca. 

Bezpieczeństwo podczas ewakuacji zależy również w dużej mierze     

od zachowania się uczniów. 

Pamiętaj, aby po ogłoszeniu alarmu, który najczęściej sygnalizuje 

przerywany dzwonek szkolny lub głos dyrektora lub nauczyciela:  

 zachować spokój i opanowanie,  

 bezwzględnie podporządkować się poleceniom nauczyciela,               

z którym aktualnie masz zajęcia,  

 opuszczać budynek w grupie, zgodnie z podaną kolejnością,                

i w podanym przez nauczyciela kierunku,  

 udzielić pomocy koleżankom i kolegom, którzy  mają problemy            

z samodzielnym poruszaniem się,  

 w miarę możliwości sprawdzić, czy wszyscy koledzy opuścili 

pomieszczenie, w którym się znajdowali,  

 zebrać się w miejscu bezpiecznym, nie oddalać się od swojej grupy, 

ułatwi to sprawdzenie, czy wszys cy twoi koledzy opuścili budynek.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACJA EWAKUACJI 
Na podstawie „Wytycznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wzoru 
instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów szkolnych” opracowanych                  
i wydanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 1997 r. 
1. Konieczność ewakuacji. 
Konieczność przeprowadzenia ewakuacji zachodzi zawsze w następujących 
okolicznościach: 
a) gdy pożar, wybuch lub inny wypadek losowy zdarza się w pomieszczeniu 
przebywania ludzi, lub gdy znajduje się ono w układzie styczności bezpośredniej z 
innymi pomieszczeniami bez odrębnych wyjść na drogę ewakuacyjną,  
b) gdy pożar, wybuch lub inny wypadek losowy przerasta możliwości opanowania           
w zarodku lub zapobieżenia skutkom przez znajdujących się w miejscu wypadku 
pracowników w okresie nie dłuższym niż jest to konieczne do wyprowadzenia osób 
zagrożonych przez wypadek lub jego następstwo (maksymalnie do 3 minut),  
c) gdy siły pomocy z zewnątrz lub straż pożarna nie mogą stawić się w czasie 
gwarantującym zbędność ewakuacji, 
d) gdy warunki ewakuacji są niekorzystne, niezgodne z obowiązującymi przepisami i 
stwarzają utrudnienia ewakuacji ludzi, 
e) gdy okoliczności pożaru, jego nasilanie się, gwałtowność rozszerzania się                     
i zadymienie stworzyły juz z chwili ujawnienia, zagrożenia osobiste życia i zdrowia 
ludzi lub zmieniająca się sytuacja wskazuje na takie niebezpieczeństwo.  
2. Podstawowe zasady ewakuacji: 
W przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność przeprowadzenia 
ewakuacji osób i mienia z budynków szkolnych, decyzję o podjęciu ewakuacji 
podejmuje dyrektor szkoły lub jego zastępca.  
Decyzja o zarządzeniu ewakuacji musi zawierać informacje o zakresie ewakuacji, 
liczbie osób przewidzianych do ewakuacji, sposobach i kolejności opuszczania 
obiektu (kondygnacji, budynku), a także musi określać drogi i kierunki ewakuacji.  
Po podjęciu decyzji o ewakuacji osób i mienia należy: 
a) niezwłocznie powiadomić wszystkich pracowników przebywających na terenie 
ewakuowanego odcinka o powstaniu i charakterze zagrożenia oraz o konieczności 
przeprowadzenia ewakuacji, 
b) kierujący akcją ewakuacyjną wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg 
ewakuacji grup uczniów, ponadto ustala ewentualną potrzebę ewakuacji sprzętu i 
mienia, określając w tym celu sposoby, kolejność i rodzaj ewakuowanego mienia, 
c) w pierwszej kolejności należy ewakuować osoby z tych pomieszczeń, w których 
powstał pożar, lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia oraz            
z pomieszczeń, z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg 
ewakuacji może zostać odcięte przez pożar lub zadymienie; następnie należy 
ewakuować osoby rozpoczynając od najwyższych kondygnacji. Należy dążyć do 
tego, aby wśród ewakuowanych w pierwszej kolejności były osoby o ograniczonej,           



z różnych względów, zdolności poruszania się, natomiast zamykać strumień ruchu 
powinny osoby, które mogą poruszać się o własnych siłach, 
d) podczas ewakuacji z pomieszczeń strumienie ludzi należy kierować na poziome 
drogi ewakuacyjne (korytarze), a następnie zgodnie z kierunkami określonymi przez 
znaki ewakuacyjne na klatki schodowe i wyjścia poza obszar zagrożony pożarem lub 
na zewnątrz obiektów, 
e) osoby z ograniczoną zdolnością poruszania się należy ewakuować przy 
wykorzystaniu wózków bądź przenosić na rękach, 
f) w przypadku blokady dróg ewakuacyjnych należy niezwłocznie, dostępnymi 
środkami, bezpośrednio lub przy pomocy osób znajdujących się na zewnątrz odciętej 
strefy, powiadomić kierownika akcji ewakuacyjnej. Ludzi odciętych 
od wyjścia, a znajdujących się w strefie zagrożenia, należy zebrać w pomieszczeniu 
najbardziej oddalonym od źródła pożaru i w miarę posiadanych środków oraz 
istniejących warunków ewakuować z zewnątrz przy pomocy sprzętu ratowniczego 
przybyłych jednostek ratowniczych, 
g) przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji 
pochylonej, starając się trzymać głowę jak najniżej, ze względu na mniejsze 
zadymienie panujące w dolnych partiach pomieszczeń i korytarzy. Usta i drogi  
oddechowe należy w miarę możliwości zasłaniać chustką zmoczoną w wodzie – 
sposób ten ułatwia oddychanie. 
Podczas ruchu przez mocno zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy 
poruszać się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji co do kierunku ruchu  
h) ewakuacja mienia nie może odbywać się kosztem sił i środków niezbędnych do 
ewakuacji i ratowania ludzi. 
Ewakuacje mienia należy rozpocząć od najcenniejszych urządzeń, dokumentacji i 
przedmiotów. Należy wykorzystać wszystkie sprawne fizycznie osoby, nadające się 
do demontażu i ewakuacji mienia. 
i) po zakończeniu ewakuacji, tj. po opuszczeniu budynku szkolnego czy zagrożonej 
strefy, opiekun danej grupy osób zobowiązany jest do sprawdzenia, czy wszyscy 
ludzie opuścili poszczególne pomieszczenia. W razie podejrzenia, że ktoś został w 
zagrożonej strefie, należy natychmiast zgłosić ten fakt jednostkom ratowniczym 
przybyłym na miejsce akcji i przeprowadzić ponowne sprawdzenie pomieszczeń 
budynku. 
j) w przypadku przybycia jednostek Państwowej Straży Pożarnej w trakcie akcji 
ewakuacyjnej, kierujący przebiegiem akcji zobowiązany jest do złożenia krótkiej 
informacji o przebiegu akcji, a następnie podporządkowania się poleceniom dowódcy 
przybyłej jednostki taktycznej straży pożarnej 
 
PODSTAWOWE ZNAKI EWAKUACYJNE: 
 
OZNAKOWANIE WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO 
 

 
 



 
 
KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ 
 

 
 

 
 
 

KIERUNEK DO WYJŚCIA DROGI EWAKUACYJNEJ  
SCHODAMI W DÓŁ W PRAWO 
 

 
 

KIERUNEK DO WYJŚCIA DROGI EWAKUACYJNEJ W LEWO 
 

 

 
 
CIĄGNĄĆ ABY OTWORZYĆ 
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