
ZASADY EWAKUACJI  

OBOWIĄZUJĄCE UCZNIÓW 

XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOSÉ MARTÍ W WARSZAWIE  

na wypadek pożaru lub innej klęski zagrażającej życiu lub zdrowiu  

I. Wiadomości ogólne: 
 
1. Jeśli w szkole zostanie ogłoszony alarm, każdy uczeń ma obowiązek stosować się  

do poleceń nauczyciela, pod opieką którego znajduje się w chwili ogłoszenia alarmu. 
2. Sygnał alarmowy to sygnał przerywany dzwonka. Jest to 7 dzwonków z 3-sekundowymi 

przerwami. W razie braku prądu sygnałem alarmowym jest 7 przerywanych dźwięków 
gwizdka. 

3.  Miejscem zbiórki jest: SKWER OBOK RATUSZA. 

II. Obowiązki szczegółowe ucznia w wypadku ogłoszenia w szkole alarmu ewakuacji: 

1. Stosować się do poleceń nauczyciela lub służb ratowniczych. 

2. Znać drogi ewakuacji. 

3. Znać miejsce zbiórki. 

4. Opuścić pomieszczenie na polecenie nauczyciela w parach, sprawnie, bez paniki (nie 

popychać, nie wyprzedzać, nie zatrzymywać się, nie krzyczeć). 

5. Nie odłączać się od swojej grupy. 

6. W przypadku odłączenia się od grupy należy dotrzeć najbliższym wyjściem ewakuacyjnym 

na miejsce zbiórki i poinformować nauczyciela, pod opieką którego się znajdował, 

o swojej obecności. 

7. Poruszać się prawą stroną (korytarz, schody). 

8. Poruszać się w pozycji pochylonej, wzdłuż ścian, starając się trzymać głowę jak najniżej, 

jeśli zadymienie uniemożliwia poruszanie się w pozycji pionowej; usta i nos zasłonić 

tkaniną w miarę możliwości zwilżoną (wodą, sokiem). 

9.  Informować bezzwłocznie nauczyciela o  wszelkich problemach w trakcie ewakuacji.  

10. Uczeń, który idzie na czele pierwszej ewakuowanej grupy otwiera drzwi ewakuacyjne. 

Klucz do drzwi znajduje się w czerwonej skrzynce wiszącej obok drzwi ewakuacyjnych 

(P6, P7, P8, P11, P12, P13). Klucz jest dostępny po zbiciu szybki w skrzynce. Po otwarciu 

drzwi klucz należy pozostawić w zamku.  

11. Uczniowie jednej klasy, którzy mają zajęcia w grupach (wychowanie fizyczne, języki 

obce, nauczanie indywidualne), na miejscu zbiórki  muszą dołączyć do swojej klasy.  

12. Na miejscu zbiórki uczniowie ustawiają się klasami od najmłodszych do najstarszych, 

alfabetycznie.                      Zatwierdzam  

             

    

                           Dyrektor  

 


