
 

Plan ewakuacji w razie pożaru, klęski żywiołowej 

lub innego miejscowego zagrożenia  w 

Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie 
 

 

1. Sygnałem alarmowym w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jana 

Pawła II 23 są trzy długie dzwonki. W razie braku napięcia trzy razy 

powtórzone słowo „Pożar”. 

 

2. W razie pożaru, najpierw ewakuacji podlegają uczniowie, a później inne 

osoby. Kolejność ewakuacji uczniów uzależniona jest od miejsca wystąpienia 

pożaru lub innego zagrożenia. Najpierw ewakuujemy osoby najbardziej 

potrzebujące pomocy (stan zdrowia, stan psychofizyczny). 

     

 3. Po ogłoszeniu alarmu o powstaniu pożaru lub innego zagrożenia          

pracownicy obsługi natychmiast otwierają wszystkie drzwi prowadzące do 

szkoły i budynku sali gimnastycznej. 

Za otwarcie drzwi głównych budynku szkolnego od strony ulicy Jana Pawła II  

odpowiada Pani Sylwia Dąbrowa.  

Za otwarcie drzwi szkoły od strony boiska szkolnego (wejście/wyjście tylne od 

budynku odpowiada Pani Ewa Grabowicz, a drzwi wyjścia bocznego (schody 

B ) odpowiada Pani Barbara Widelska. Za otwarcie drzwi ewakuacyjnych w 

budynku sali sportowej odpowiada Pani Agnieszka Żal. 

 

4. Ewakuację z piwnicy ( sutereny ) prowadzi Pani Ewa Grabowicz. 

 

                                                     

Uczniowie z piwnicy (szatnia) kierowani są do wyjścia na schody B  (wyjście 

boczne na zewnątrz od strony boiska) . 

Za ewakuację z piwnicy (sutereny) odpowiada Pani Ewa Grabowicz.   

W przypadku nieobecności Pani Ewy Grabowicz odpowiada Pani Krystyna 

Kasowska 
          

5. Ewakuację na parterze prowadzą nauczyciele mający w tym czasie zajęcia 

edukacyjne w poszczególnych klasach. 

Uczniowie znajdujący się w salach na parterze (106, 107 i 108) oraz pracownicy 

administracyjno-biurowi, kierowani są do wyjścia bocznego. 

Uczniowie przebywający w salach na parterze (109,110, 114) w czytelni i 

bibliotece szkolnej kierowani są do schodów A i wyjścia tylnego budynku na 

zewnątrz od strony boiska  szkolnego.  



Za całość ewakuacji z parteru odpowiada Pani Alicja Wesołowska.  

W przypadku nieobecności Pani Alicji Wesołowskiej za ewakuację parteru 

odpowiada Pani Beata Malska. 

         

6. Ewakuację na pierwszym piętrze prowadzą nauczyciele  mający w tym czasie 

zajęcia lekcyjne w poszczególnych salach i auli. Uczniowie znajdujący się na I 

piętrze kierowani są do schodów na parter i do wyjścia głównego. Podobnie jak 

uczniowie, pracownice księgowości szkolnej, pielęgniarka i pedagog         

szkolny kierowane są do wyjścia głównego. Za całość ewakuacji na I piętrze 

odpowiada Pani Agata Ziółkowska. W przypadku nieobecności Pani Agaty         

Ziółkowskiej  za ewakuację I piętra odpowiada Pani Dorota Wieruszewska.                                         

   

7. Ewakuację na drugim piętrze wykonują  nauczyciele prowadzący w tym 

czasie zajęcia edukacyjne w poszczególnych klasach. Uczniowie kierowani są 

do schodów na I piętro i parter, a następnie do wyjścia głównego budynku. 

Za całość ewakuacji na II piętrze odpowiada Pani Agnieszka Szałajko. Podczas 

nieobecności Pani Agnieszki Szałajko za ewakuację II piętra odpowiada Pani  

Aleksandra Rajewska. 

       

8. Ewakuację z budynku sali sportowej prowadzą nauczyciele uczący w 

poszczególnych pomieszczeniach (duża sala gimnastyczna –  na parterze, mała 

sala gimnastyczna i siłownia na I piętrze). Uczniowie przebywający w dużej sali 

gimnastycznej, małej sali gimnastycznej i siłowni kierowani są do wyjść 

ewakuacyjnych od strony podwórza. 

Za całość ewakuacji w budynku sali sportowej odpowiada Pan Michał Bieniek. 

W przypadku nieobecności Pana Michała Bieńka, odpowiada Pani Małgorzata 

Wójcikiewicz. 

  

9. Ewakuację uczniów przebywających na korytarzach podczas przerwy między 

lekcjami, prowadzą nauczyciele, którzy w danym momencie dyżurują. 

          

10. Każdy nauczyciel odpowiedzialny za całość ewakuacji na swoim         

odcinku ma obowiązek sprawdzenia, czy w pomieszczeniach nie pozostały 

jakieś osoby oraz powiadomić  Dyrektora ZSO o zakończeniu ewakuacji i jej 

przebiegu. 

 

11. Po wyprowadzeniu uczniów z budynków na zewnątrz wszystkie klasy udają 

się w kierunku  Rynku (teren na prawo za parkingami przylegający do ul. Jana 

Pawła II. Nauczyciele prowadzący zajęcia tuż przed ogłoszeniem alarmu,        

mają obowiązek przeliczenia uczniów znajdujących się na zbiórce i przekazanie 

informacji o stanie osobowym Wicedyrektorowi Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Strzelinie. 



 

Jeżeli pożar wybuchł podczas przerwy między lekcjami, przeliczenia uczniów  

dokonują również nauczyciele mający lekcję tuż przed przerwą, podczas, której 

doszło do pożaru lub innego zagrożenia. Opiekę nad ewakuowanymi sprawują 

w/w nauczyciele. 

   

 

 

Plan ewakuacji przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu  

10 grudnia 2015 r.  

   

          

 

 

                                         

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


