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INSTRUKCJA 

dla osób kierujących ewakuacją z budynku Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Bolesława Prusa w Międzyrzecu Podlaskim 

1. Celem zapewnienia sprawnego przeprowadzenia ewakuacji osób przebywających 
w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. B. Prusa w Międzyrzecu Podlaskim został 
powołany zespół d/s ewakuacji w następującym składzie: 
- Kierownik akcji ewakuacyjnej: dyrektor szkoły, 
- Z-ca kierownika akcji ewakuacyjnej: wicedyrektor szkoły, 
- Członkowie zespołu kierującego ewakuacją na poszczególnych kondygnacjach: 
- Piętro: - pracownik administracji szkolnej, 
- Parter: - sekretarz szkoły,  
- Piwnice:  szatniarka, 
- Sale gimnastyczne: nauczyciel WF, który aktualnie prowadzi w niej zajęcia lekcyjne. 

2. Kierownik akcji ewakuacyjnej, a w przypadku jego nieobecności jego zastępca, 
obowiązany jest podjąć decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji w przypadkach 
uzasadnionych koniecznością, zgodnie z określonymi zasadami: 
- kierownik akcji ewakuacyjnej podejmuje decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji 
samodzielnie lub w porozumieniu z dowódcą jednostki straŜy poŜarnej wezwanej do poŜaru 
lub innego zagroŜenia bezpośrednio po jego powstaniu. 

3. W celu rozpoczęcia akcji ewakuacyjnej w/w kierownik akcji, wspólnie z członkami 
zespołu ogłasza trzykrotnie hasło rozpoczęcia ewakuacji: 
- 5 sek. sygnał dzwonkiem, 5 sek. przerwa - przez 30 sek. (odstęp między 
seriami - 15 sek.) 
- ewakuacja moŜe być takŜe ogłoszona słownie przez radiowęzeł 
- ewakuacja moŜe być takŜe ogłoszona równocześnie poprzez sygnały 
akustyczne (dzwonki) oraz przez radiowęzeł szkolny. 
4. Obowiązkiem kierownika akcji ewakuacyjnej jest zapewnienie otwarcia wszystkich 
wyjść ewakuacyjnych z budynku. Realizacje tego zadania powierza się członkom 
zespołu ds. ewakuacji, którzy znajdują się na parterze. 
5. Kierownik lub zastępca akcji ewakuacyjnej powinien przebywać w pobliŜu 
głównego wyjścia z budynku, co ułatwi mu szybkie nawiązanie kontaktu z dowódcą 
przybyłej jednostki straŜy poŜarnej, a takŜe umoŜliwi odbieranie informacji od 
członków zespołu o przebiegu ewakuacji. 
6. Z chwilą ogłoszenia alarmu ewakuacyjnego wszyscy członkowie zespołu ds. 
ewakuacji są obowiązani: 
- wykonywać polecenia kierownika akcji ewakuacyjnej, 
- natychmiast opuścić pomieszczenie i kierować osoby znajdujące się na 



korytarzach oraz wychodzące z klas, w stronę bezpiecznych wyjść ewakuacyjnych, 
- dopilnować, aby klatki schodowe, stanowiące drogi ewakuacyjne były 
zapełniane dziećmi (osobami) w sposób ciągły i uporządkowany tak, by 
przeciwdziałać ich nadmiernemu przepełnieniu, 
- regulować ruch na drogach ewakuacyjnych, zapewniając pierwszeństwo wyjścia 
dzieciom i osobom niepełnosprawnym, 
- skierować osoby ewakuowane na miejsce zbiorki poza budynkiem, 
- przydzielić ewakuowanym dzieciom i osobom opiekunów, 
- sprawdzić czy wszystkie dzieci (osoby) opuściły klasy i poszczególne 
kondygnacje, 
- opuścić budynek szkoły i wyjść na zewnątrz budynku, 
- zawiadomić natychmiast dowódcę akcji ratowniczej o ewentualnych 
przypadkach pozostania w opuszczonych pomieszczeniach dzieci (osób), których nie 
udało się wyprowadzić, np. zablokowane drzwi, zadymienie, itp. 
- dopilnować, aby Ŝadne dziecko (osoba) ewakuowane nie usiłowało wrócić do 
wnętrza budynku np. pozostawione ksiąŜki, ubranie, klucze do mieszkania, itp. 
7. Członkowie zespołu ds. ewakuacji powinni swym zachowaniem i postawą 
oddziaływać uspokajająco na ewakuowane dzieci (osoby), oraz eliminować wszelkie 
objawy paniki. 
8. Obowiązkiem wszystkich członków zespołu ds. ewakuacji jest systematyczne 
zwracanie uwagi na przestrzeganie zakazu zastawiania i tarasowania dróg i wyjść 
ewakuacyjnych w sposób ograniczający ich droŜność. W szczególności naleŜy 
przeciwdziałać zastawianiu dróg ewakuacyjnych przedmiotami, które łatwo mogą ulec 
przewróceniu i są palne (mogą rozprzestrzeniać poŜar). 

9.  Wszyscy pracownicy i uczniowie obowiązani są w trakcie ewakuacji zachować 
spokój, podporządkować się poleceniom członków zespołu ds. ewakuacji 
i kierownikowi akcji ratowniczej. 
 

INSTRUKCJA EWAKUACYJNA 
dla uczniów i osób przebywających w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. B. Prusa 
w Międzyrzecu Podlaskim 

W warunkach powstania zagroŜenia, naturalnym dąŜeniem ludzi jest chęć 
natychmiastowego opuszczenia zagroŜonych pomieszczeń. Brak zorganizowanej akcji 
ewakuacyjnej w takim przypadku, przy innych niesprzyjających warunkach (np. panika, 
zadymienie czy zablokowanie dróg ewakuacyjnych) utrudni, a w skrajnych przypadkach wręcz 
uniemoŜliwi sprawne i bezpieczne przeprowadzenie ewakuacji ludzi z budynku. 

Aby jednak w trudnej sytuacji nie dopuścić do paniki i niezorganizowanego działania, 
niezbędne jest zachowanie dyscypliny, maksymalne opanowanie, szybkie i sprawne 
wykonywanie poleceń osób kierujących akcją ratowniczą. Dlatego teŜ, dopilnowanie 
właściwego stanu przepustowości dog ewakuacyjnych i dostępu do wyjść ewakuacyjnych jest 
obowiązkiem kaŜdego pracownika Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bolesława Prusa 
w Międzyrzecu Podlaskim. 
1. Z chwilą ogłoszenia alarmu ewakuacyjnego obowiązują następujące zasady 

postępowania: 



- natychmiast przerwać wykonywane czynności, 
- pozamykać okna i szafy, 
- wyłączyć z gniazd wtyczkowych urządzenia elektryczne, zabrać rzeczy osobiste 

(ksiąŜki, zeszyty, ubrania), 
- opuścić bez paniki pomieszczenie (ostatnia wychodząca osoba zamyka drzwi 

zostawiając klucz w zamku), 
- wykonywać polecenia kierującego akcją ratowniczą lub członków zespołu ds. 

ewakuacji, 
- udać się w kierunku określonym strzałkami ewakuacyjnymi lub doraźnie określonym 

przez osoby kierujące akcją ewakuacyjną. 
2. Osoby, które jako pierwsze wyszły na korytarz i zauwaŜyły, Ŝe na drodze ewakuacyjnej 

znajdują się przedmioty utrudniające swobodę poruszania się, obowiązane są usunąć je na 
bok pod ścianę, by umoŜliwi ć niezakłócony przebieg ewakuacji. 

3. Przy poruszaniu się wzdłuŜ poziomych dróg ewakuacyjnych naleŜy stosować się do 
następujących zasad: 
- osoby znajdujące się na korytarzu poruszają się szybkim krokiem w wyznaczonym 

kierunku, lecz bez podbiegania i wyprzedzania osób znajdujących się przed nimi, 
- nie wolno zatrzymywać się, ani poruszać się w kierunku przeciwnym niŜ kierunek 

ewakuacji, 
- osoby, które dotarty do podestu wyznaczonej klatki schodowej wchodzą natychmiast 

na schody, 
4. Przy poruszaniu się po pionowych drogach ewakuacyjnych (klatki schodowe) obowiązują 
następujące zasady: 

- osoby, które doszły do klatki schodowej, schodzą natychmiast w dół, 
- szybkość schodzenia naleŜy dostosować do szybkości poruszania się osób 

znajdujących się poniŜej, 
- nie wolno podejmować prób przyśpieszania szybkości schodzenia poprzez 

popychanie, wyprzedzanie, pokrzykiwanie, itp. 
5. W czasie trwania ewakuacji wszystkie osoby opuszczające budynek, obowiązane są do 

przestrzegania dyscypliny i podporządkowania się członkom zespołu kierującego akcją 
ewakuacyjną, oraz do zachowania spokoju i ciszy. UmoŜliwi to osobom kierującym akcją 
wydawanie słownych poleceń dotyczących kierunków i przebiegu ewakuacji. 

6. Uczniów przebywających na korytarzach i w szatni zbiera i wyprowadza szatniarka. 

7. Osoby sprawne fizycznie powinny pomóc tym osobom spośród ewakuowanych, które z 
jakiegokolwiek powodu mają ograniczoną zdolność poruszania się. 

8. UWAGA : W przypadku powstania w którymkolwiek pomieszczeniu miejscowego 
zagroŜenia (np. poŜar, awaria, itp.), osoby znajdujące się tam, nie czekając na sygnał 
alarmu ewakuacyjnego, natychmiast opuszczają to pomieszczenie. Powiadamiają 
jednocześnie inne osoby znajdujące się najbliŜej zagroŜonego pomieszczenia i ewakuują 
się najbliŜszą drogą ewakuacyjną na zewnątrz budynku. W pomieszczeniach zagroŜonych 
mogą pozostawać jedynie osoby biorące udział w akcji ratowniczej. 

9. Osoby przebywające w klasach (uczniowie) podczas lekcji, w chwili ogłaszania alarmu 
ewakuacyjnego, podporządkowują się poleceniom nauczycieli prowadzącym lekcje w 
danej chwili. 

10. Uczniów kierujących się do szkoły lub przebywających w czasie ogłoszenia ewakuacji na boisku 



szkolnym na miejsce zbiórki kieruje straŜnik przejścia. 

11. Miejscem zbiórki ewakuowanych uczniów i osób ze szkoły jest boisko szkolne. Sprawdzić, 

zgodnie z dziennikiem lekcyjnym, obecność uczniów na zbiórce, 
ALARMOWANIE  

1. Kto zauwaŜył poŜar obowiązany jest natychmiast zaalarmować wszelkimi dostępnymi 
środkami : 

 - osoby znajdujące się w najbliŜszym sąsiedztwie poŜaru, 
 - Państwową StraŜ PoŜarną w Międzyrzecu Podlaskim tel. 998 
 - dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2, tel. 3 71 33 26, 
 - Komisariat Policji w Międzyrzecu Podlaskim - tel. 997, 
2. Po uzyskaniu telefonicznego połączenia ze straŜą poŜarną naleŜy wyraźnie podać 
 - gdzie się pali (adres, nazwa obiektu) 
 - co się pali (np. dach, piętro, piwnice itp.) 
 - czy są zagroŜeni ludzie (przybliŜona liczba, okoliczności), 
 - swoje nazwisko oraz numer telefonu z którego się mówi, 
3. Słuchawkę moŜna odłoŜyć po uzyskaniu potwierdzenia straŜy poŜarnej o przyjęciu 

zgłoszenia. 
UWAGA:  Po odłoŜeniu słuchawki chwilę odczekać, na ewentualne sprawdzenie 

wiarygodności zgłoszenia. 
4. W razie potrzeby (wypadek z ludźmi, awaria urządzeń itp.) zaalarmować równieŜ 

pogotowia: 
 - ratunkowe -   tel. 999 
 - energetyczne -  tel. 3 71 44 92 
 - wodociągowe -  tel. 3 71 41 68 
 - gazowe - (Międzyrzec Podlaski obsługuje pog. gazowe Biała Podl.) - tel. 992. 
 


