
PLAN EWAKUACJI PODCZAS TRWANIA PRZERWY 
MIĘDZYLEKCYJNEJ 

W ZESPOLE SZKOLO-PRZEDSZKOLNYM NR8 W 
GLIWICACH 

 
 
1. Jeśli w czasie przerwy odezwie się sygnał alarmu, należy bezzwłocznie, 

spokojnie, bez przepychania, udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego,  
następnie wyjść z terenu szkoły i udać się na miejsce zbiórki. 
 

2. Z parteru i z górnych kondygnacji schodzimy zgodnie z wyznaczonymi w planie 
ewakuacji drogami ewakuacji, z uwzględnieniem zmian w zależności od miejsca 
pojawienia się zagrożenia 
i wskazaniami osób pomagających w ewakuacji.. 

 

3. Nad bezpieczną ewakuacją, na poszczególnych piętrach, czuwają nauczyciele 
mający dyżur: na piętrach, na łączniku. Dyżurnym pięter pomagają nauczyciele, 
przebywający w pokoju nauczycielskim, którzy po dzwonku na lekcję, uczyliby 
w danej sali. 
 

4. Nauczyciele pełniący dyżur na korytarzu opuszczają swoje miejsca dopiero po 
uprzednim sprawdzeniu terenu obejmującego dyżur, czyli wszystkich pomieszczeń 
(w tym toalet). 

 

5. Po ogłoszeniu alarmu w czasie przerwy nauczyciele przebywający w pokoju 
nauczycielskim muszą przejść do sali, w której uczyliby, zgodnie ze swoim 
planem zajęć 
i dopilnować, aby wszyscy uczniowie spokojnie ewakuowali się z „jego” sali, 
korytarza             i pomóc dyżurnemu piętra, w razie potrzeby. Po upewnieniu 
się, że w sali nikt nie pozostał, udają się na miejsce zbiórki, gdzie opiekują 
się klasą, z którą powinni rozpocząć   zajęcia   po  dzwonku   na  lekcje. 

6. Uczniowie przebywający w czasie przerwy w salach i na korytarzach po 
usłyszeniu alarmu (po wzięciu swoich rzeczy, BEZ PAKOWANIA SIĘ!) kierują się 
do najbliższych wyjść        ewakuacyjnych (pod opieką nauczyciela  dyżurującego na 
piętrze oraz nauczycieli mających po dzwonku rozpocząć lekcję w danej sali). 
Następnie wychodzą z budynku szkoły i udają się na wyznaczone miejsce zbiórki 
przewidziane do ewakuacji. 

 

7. Uczniowie przebywający w sali gimnastycznej, szatniach WF , na boisku 
szkolnym,  po usłyszeniu alarmu ewakuacyjnego natychmiast kierują się do wyjść 
ewakuacyjnych (pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego), i  prosto udają 
się na miejsce zbiórki. 

 

8. Uczniowie przebywający w szatni, stołówce i sklepiku szkolnym (pod opieką 
nauczyciela dyżurującego w tym rejonie) wychodzą najbliższym wyjściem 



ewakuacyjnym i udają się na miejsce zbiórki. 
 

9. Na miejscu zbiórki  konserwator, woźna lub nauczyciele nie prowadzący zajęć 
kontrolują, aby uczniowie ustawili się klasami, czekając  na nauczycieli, którzy 
sprawdzą obecność. 

 

10. Nauczyciele na miejscu zbiórki informują dyrektora ,sekretarkę o swojej obecności                                   
i przekazują informację  o liczbie uczniów w klasie, z którą powinni mieć  lekcję 
zgodnie   z planem, sprawdzają  obecność,  ewentualne  nieobecności  odnotowują  
na  liście, w dzienniki elektronicznym na urządzeniu mobilnym, a następnie 
informację o nieobecnościach przekazują sekretarce. 


