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regulaminu bezpieczeństwa oraz procedury ewakuacji  

w sytuacji wystąpienia zagrożenia w 
Przedszkolu Publicznym w Chybiu 

 

 

PROCEDURA EWAKUACJI W SYTUACJI WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA W  

PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W CHYBIU 

 

 

Podstawa prawna: 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1290, ze zm.) 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620); 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 

2003 r. poz. 69 ze zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowalnych i terenów ( Dz. 

U. z 2010 r. nr 109, poz. 719) 

- Statut Przedszkola Publicznego w Chybiu 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest znać niniejszą procedurę ewakuacji. 

2. Obowiązkiem wychowawców jest zaznajomienie dzieci z zasadami ewakuacji przedszkola. 

3. W razie ewakuacji wszystkie osoby przebywające na terenie przedszkola mają obowiązek 

zastosowania się do niniejszej procedury oraz wykonywania poleceń dyrektora, innych 

osób prowadzących ewakuację oraz poleceń służb ratunkowych. 

4. Decyzja o przeprowadzeniu ewakuacji powinna być poprzedzona szybką analizą 

zaistniałego bądź potencjalnego zagrożenia dla ludzi i mienia w celu ograniczenia jej do 

osób znajdujących się w pomieszczeniach najbardziej zagrożonych. Jeżeli istnieje taka 

potrzeba, należy podjąć decyzję o ewakuacji całego stanu osobowego oraz w drugiej 

kolejności mienia o największej wartości dokumentacyjnej lub materialnej. 

5. Decyzję o ewakuacji może podjąć dyrektor, lub osoba pełniąca obowiązki dyrektora w 

sytuacji jego nieobecności. 



6. Przerwanie ewakuacji i powrót do budynku może zarządzić wyłącznie dyrektor przedszkola 

lub inna upoważniona przez niego osoba. 

 
§ 2 

Sygnał alarmowy 

1. Ustala się sygnał alarmowy, którym jest głośny okrzyk „Uwaga! (przyczyna zagrożenia)!” 

2. Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby przebywające na terenie przedszkola 

mają obowiązek natychmiast rozpocząć ewakuację. 

3. W czasie ewakuacji należy zachować spokój; nie wolno ulegać panice. 

4. Dyrektor, lub w przypadku jego nieobecności sekretarka powiadamiają odpowiednie służby 

ratunkowe.  

5. Służbom ratunkowym przekazuje się zwięzłą informację o lokalizacji ewakuowanego 

budynku, źródle zagrożenia bezpieczeństwa zbiorowego, jego rozmiarach oraz o liczbie 

poszkodowanych, jeśli powiadamiający ma wiedzę, że taka sytuacja ma miejsce.  

6. Osoba powiadamiająca służby ratunkowe ma obowiązek podać także swoje personalia, jak 

również upewnić się, że zgłoszenie zostało przyjęte (należy zanotować lub zapamiętać 

personalia osoby przyjmującej zgłoszenie).  

7. Nauczyciele sprawujący w momencie wszczęcia alarmu opiekę nad dziećmi zajmują się 

ewakuacją swojej grupy. Nakazują dzieciom niezwłoczne opuszczenie budynku, podając 

kierunek drogi ewakuacyjnej oraz miejsce zbiórki. 

8. Należy pozostawić na miejscu wszystkie przedmioty. 

9. Wyjątek stanowi dziennik zajęć, który nauczyciele zabierają ze sobą na miejsce zbiórki. 

10. Dzieci ewakuują się w zwartej grupie, na czele której idzie nauczyciel. Jako ostatnia osoba 

za dziećmi, po uprzednim sprawdzeniu pomieszczenia wychodzi woźna oddziałowa lub 

pomoc nauczyciela. 

11. W przypadku nieobecności woźnej oddziałowej lub pomocy nauczyciela, dzieci wychodzą 

w grupie, a za dziećmi wychodzi ostatni nauczyciel, sprawujący opiekę. 

12. Ewakuacja odbywa się drogami ewakuacyjnymi ustalonymi w planie dróg ewakuacyjnych. 

Oddział I: wyjście ewakuacyjne  nr 2 od ul. Bielskiej (lewe skrzydło budynku) 

Oddział II wyjście ewakuacyjne  nr 6 od ul. Bielskiej (prawe skrzydło budynku) 

Oddział III zejście klatką schodową, wyjście ewakuacyjne  nr 3 od ul. Cieszyńskiej 

Oddział IV – zejście klatką schodową, wyjście ewakuacyjne  nr 5 od strony zabudowań (apteka) 

Oddział V – wyjście ewakuacyjne nr 4 od strony ogrodu 



I piętro: Pracownicy z kuchni , administracyjny: zejście klatką schodową, wyjście ewakuacyjne 

nr 1 

Parter: Pracownicy kuchni – wyjście ewakuacyjne nr 7 

konserwator – wyjście ewakuacyjne nr 1 

13. W przypadku zagrożenia wywołanego pożarem, 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 nos należy w miarę możliwości zasłaniać chustką zamoczoną 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. 

14. W przypadku blokady dróg ewakuacyjnych należy bezzwłocznie, dostępnymi środkami, 

np. telefonicznie, 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 na zewnątrz przy pomocy sprzętu ratowniczego jednostek Państwowej Straży 

Pożarnej lub innych jednostek przybyłych na miejsce zdarzenia. 

15. Konserwator otwiera wszystkie drzwi prowadzące na zewnątrz budynku oraz odcina zawód 

gazu i prądu 

16. Konserwator otwiera bramę wjazdową nr 2. 

 
§ 4 

Postępowanie na miejscu I etapu ewakuacji 

1. Miejscem zbiórki wszystkich ewakuowanych osób po opuszczeniu budynku przedszkola (I 

etap ewakuacji) jest plac zabaw, obok zestawu zabawowego „Dżungla” 

2. Na miejscu zbiórki nauczyciele sprawdzają obecność swoich wychowanków. O każdym 

przypadku nieobecności dziecka lub innej osoby ewakuowanej należy zawiadomić służby 

prowadzące akcję ratunkową oraz dyrektora. Osobom prowadzącym akcję należy podać 

charakterystykę wyglądu zaginionej osoby, imię i nazwisko oraz miejsce, w którym osoba 

ta była widziana po raz ostatni. 

3. Nauczyciele –opiekunowie grup zobowiązani są sprawdzić stan zdrowia podopiecznych. 

Należy upewnić się, czy żadne z dzieci nie zostało poszkodowane, nie doznało urazów, nie 



uskarża się na zawroty głowy, ból głowy, nudności. Wszystkim poszkodowanym należy 

udzielić pomocy przedmedycznej. 

4. Nauczyciele –opiekunowie grup meldują dyrektorowi lub osobie wyznaczonej przez 

dyrektora do kierowania ewakuacją o sprawdzeniu obecności w swych grupach oraz o 

ustaleniu, czy wśród ewakuowanych nie ma poszkodowanych. 

5. Po stwierdzeniu, że na miejscu zbiórki obecne są wszystkie osoby podlegające ewakuacji, 

dyrektor lub upoważniona przez niego osoba do kierowania ewakuacją zarządza przejście 

na miejsce II etapu ewakuacji. 

§ 5 

Postępowanie na miejscu II etapu ewakuacji 

1. Miejscem schronienia w II etapie ewakuacji jest budynek Gminnego Ośrodka Kultury w 

Chybiu przy ul. Cieszyńskiej. 

2. Przejście na miejsce II etapu ewakuacji następuje w zwartych grupach pod nadzorem 

opiekunów poszczególnych grup. 

3. Po przejściu na miejsce II etapu ewakuacji nauczyciele ponownie sprawdzają obecność 

podopiecznych. 

4. Osoby ewakuowane na miejscu II etapu ewakuacji oczekują na zarządzenie o zakończeniu 

ewakuacji oraz na ewentualne dalsze zarządzenia. 

5. W razie konieczności odbioru dzieci przez rodziców zawiadamia się ich o ewakuacji oraz 

o miejscu, w którym mogą oni odebrać swoje dzieci. Odbiór każdego dziecka przez rodzica 

należy odnotować. 

§ 6  

Ewakuacja mienia 

1. Ewakuacja mienia nie może odbywać się kosztem sił i środków niezbędnych do ewakuacji 

i ratowania ludzi. Ewakuację mienia należy rozpocząć od najcenniejszych urządzeń, 

dokumentacji i przedmiotów. 

2. Celem ewakuacji mienia jest zabezpieczenie cennych przedmiotów oraz ważnych 

dokumentów przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w przypadku pożaru lub innego 

zagrożenia. Ewakuowane przedmioty i dokumenty należy tak umieszczać, aby nie były 

narażone na zniszczenie lub uszkodzenie.  

3. Działania ewakuacyjne muszą być prowadzone w sposób skoordynowany, niepowodujący 

utrudnień w innych działaniach. Kierujący działaniami powinien wstępnie określić 

pomieszczenia, z których należy wynieść mienie. 



4. Do pomieszczeń, z których należy ewakuować mienie w pierwszej kolejności, jeśli istnieje 

taka możliwość bez narażenia życia i zdrowia, zalicza się: 

1) Pomieszczenia bezpośrednio zagrożone pożarem, w których jest źródło ognia. 

2) Pomieszczenia sąsiednie (w pionie i w poziomie) – możliwość rozprzestrzeniania się 

pożaru lub uszkodzenia przez działanie wysokiej temperatury i gazów popożarowych 

(dymu). 

3) Pomieszczenia pod palącym się pomieszczeniem narażone na możliwość zalania 

w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej. 

§ 7 

Ćwiczenia ewakuacyjne 

1. Dla uzyskania sprawności działania w razie konieczności ewakuacji przeprowadza się 

okresowo próbną ewakuację. Ćwiczenia takie odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w roku, 

pierwszy raz w okresie najpóźniej do 30 listopada. 

2. Ćwiczenie ewakuacji odbywa się przy zaangażowaniu sił własnych, chyba że ćwiczenia 

odbywają się na wniosek służb ratunkowych. 

3. Ćwiczenie ewakuacji odbywa się po wcześniejszym jego zaplanowaniu i omówieniu z radą 

pedagogiczną. 

 

 


