
 

ZARZĄDZENIE NR 2/2021/2022  
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6  

Im. Włodzimierza Puchalskiego w Jeleniej Górze  
z dnia 1 września 2021r.  

 
w sprawie: wprowadzenia procedury ewakuacji uczniów i pracowników z budynku Szkoły 
Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze  
 

Podstawa prawna:  
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.  
1229, oraz z 2002 r. Nr 117, poz. 984, z 2003 r. Nr 52, poz. 452 i z 2004 r. Nr 96, poz. 957, Dz. U. z 2021 r.  

poz. 869).  
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w  
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.  
z 2010, nr 109 poz. 719)  
zarządzam, co następuje :  
 

§ 1. Wprowadza się Procedurę reagowania w przypadku ewakuacji uczniów i pracowników szkoły 
z budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze podczas przerwy (załącznik nr 1). 

  

§ 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły do zapoznania się z Procedurą.  

 

§ 3. Zobowiązuje się wychowawców klas I-VIII do zapoznania uczniów z Procedurą.  

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

 
 

……………………………………………………. 

Dyrektor Szkoły  
 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Dyrektora szkoły  

z dnia 1 września 2021r. 

 

PROCEDURA REAGOWANIA W PRZYPADKU EWAKUACJI W TRAKCIE PRZERWY  

– zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu w szkole. 

I. CEL PROCEDURY:  

Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów,  

nauczycieli i pozostałych pracowników SP6 w Jeleniej Górze w sytuacji wystąpienia zagrożenia. 

II. PODSTAWY URUCHAMIANIA PROCEDURY:  

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

2. Incydent bombowy (otrzymanie informacji o podłożeniu lub znalezienie ładunku wybuchowego 

lub innego niebezpiecznego środka);  

3. Niebezpieczeństwo skażenia powietrza (toksycznym środkami przemysłowymi i innymi 

chemicznymi substancjami niebezpiecznymi, rozprowadzonymi na terenie i/lub na terenie szkoły), 

jeżeli czas dojścia skażonego obłoku powietrza przekracza 15 min.  

4. Zagrożenie katastrofą budowlaną;  

5. Zagrożenie wybuchem gazu spowodowane awarią instalacji;  

6. Inne. 

III. SPSÓB OGŁASZANIA ALARMU – SYGNAŁY ALARMOWE  

 

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

alarmowania z wykorzystaniem sieci wewnętrznych.  

2. W przypadku alarmu przeciwpożarowego:  

 

 użycie dzwonka elektrycznego (względnie ręcznego): 3 dźwięki ciągłe występujące po sobie 

trwające po 3 sekundy.  

3. Sygnał alarmowy w razie pożaru może włączyć każdy, kto zauważył ogień, nie dający się 

ugasić podręcznymi środkami gaśniczymi lub inne niebezpieczeństwo bezpośrednio zagrażające 

zdrowiu i życiu uczniów i pracowników. W innych przypadkach decyzję podejmuje dyrektor szkoły 

lub jego zastępca.  



4. Alarm w szkole jest sygnałem, który powinien być znany wszystkim uczniom i pracownikom 

szkoły.  

5. O ewakuacji decyduje dyrektor, który po otrzymaniu meldunku od nauczyciela lub innej osoby  

zgłaszającej zagrożenie oraz po 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.  

6. Procedura wezwania służb powinna odbywać się zgodnie z poniższym schematem:  

1) wybranie numeru odpowiedniej służby, 

2) 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, 

- potwierdzenie przyjęcie zgłoszenia i zapisanie danych przyjmującego zgłoszenie. 

7. O zagrożeniu należy bezzwłocznie poinformować odpowiednie służby:  

 Policja 997, 

 Straż Pożarna 998, 

 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. 

 

8. Po usłyszeniu sygnału ogłaszającego alarm, uczniowie gromadzą się wokół najbliższego 

nauczyciela dyżurującego, ustawiają w szeregu i prawą stroną wskazanej klatki schodowej 

opuszczają budynek szkoły.  

9. Nauczyciel dyżurny sprowadza dzieci z wyższej kondygnacji po stwierdzeniu, że uczniowie 

przebywający na niższych kondygnacjach opuścili piętro i droga ewakuacyjna jest już 

wolna. 

10. Po opuszczeniu budynku uczniowie wraz z nauczycielem udają się na boisko szkolne gdzie 

ustawiają się klasami przy nauczycielu z którym powinni mieć następną lekcję. Uczniowie, 

którzy dopiero rozpoczynają lekcje są kierowani na boisko szkolne i dołączają do swojej 

klasy. 



11. Nauczyciele sprawdzają obecność na podstawie listy obecności z poprzedniej lekcji 

(pytając uczniów ,,czy osoba z którą siedzisz w ławce, jest obecna?”) 

12. Po sprawdzeniu obecności i uaktualnieniu jej o osoby zwolnione w sekretariacie nauczyciel 

informuje służby porządkowe o stanie klasy                             i ewentualnych osobach 

nieobecnych.  

 

IV. Zasady, które powinien pamiętać i przestrzegać każdy uczeń z chwilą ogłoszenia alarmu 

w szkole: 

1) nie zabieraj teczki tylko najcenniejsze rzeczy osobiste; 

2) słuchaj i wykonuj dokładnie polecenia nauczyciela;  

3) bądź opanowany, nie ulegaj panice; 

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

nauczyciela; 

5) poinformuj nauczyciela jeśli zauważysz nieobecność innego ucznia; 

6) pomagaj osobom słabszym; 

7) bezwzględnie podporządkowuj się osobom funkcyjnym; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelenia Góra, 1 września 2021r. 

 


