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PLAN EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 IM. J. H. DĄBROWSKIEGO W POZNANIU 

na czas zmienionych warunków funkcjonowania szkoły w związku z budową na terenie 

placówki 

 W przypadku zagrożenia Dyrektor lub Wicedyrektor szkoły wydaje polecenie woźnej 

uruchomienia alarmu, którego sygnałem jest 1-minutowy, ciągły dzwonek, bądź w przypadku 

braku prądu, dzwonek ręczny. 

Woźna odcina dopływ energii elektrycznej i gazu. Sprzątaczka otwiera wyjścia awaryjne od strony 

boiska. Woźna otwiera bramy wyjazdowe i przejazdowe. 

Sekretarka powiadamia odpowiednie służby (straż pożarną, policję, pogotowie) oraz Kuratorium 

Oświaty i Wydział Oświaty. 

Nauczyciele wyprowadzają uczniów w następującej kolejności: 

• Świetlica i uczniowie przebywający w stołówce -   wyjściem bocznym 

na plac przed szkołą; 

• sale 9, 10, 11 wyjściem bocznym na plac przed szkołą; 

• sale 12 i 3 oraz uczniowie z sali gimnastycznej wychodzą wraz z nauczycielem 

głównym wejściem szkoły na plac przed szkołą: 

• po wyjściu uczniów osoby przebywające w sali nr 4 i gabinecie lekarskim 

opuszczają budynek wyjściem głównym na plac przed szkołą; 

• klasy z piętra schodzą kolejno salami: 17, 16, 15, 14, 13, 18, 19, 20; nauczyciele 

sprowadzają uczniów do wyjścia głównego na plac przed szkołą; 

• po zejściu uczniów z piętra pomieszczenia opuszczają osoby przebywające w 

bibliotece i gabinecie pedagoga; 

Nauczyciel z sali nr 17 zatrzymuje się przy schodach, kierując swoich uczniów na parter. Tam 

odbiera ich nauczyciel ze świetlicy i wyprowadza na plac przed szkołą, wraz z uczniami 

przebywającymi w sali nr 10. 
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Nauczyciel z sali nr 17, po zejściu ostatniej klasy sprawdza, czy wszystkie pomieszczenia są 

opuszczone przez uczniów i pracowników. W przypadku nieobecności klasy w sali nr 17 

prowadzenie ewakuacji przejmuje nauczyciel z sali nr 16 i kolejno z następnych sal w przypadku 

nieobecności klas. 

Na parterze akcją opuszczenia szkoły kieruje Dyrektor lub Wicedyrektor, który sprawdza, czy 

wszystkie pomieszczenia są opuszczone przez uczniów i pracowników szkoły. 

Nauczyciel z klasy, w której przebywa uczeń niepełnosprawny, przekazuje go pod opiekę 

pracownikowi z portierni, który wraz z bibliotekarzem lub pedagogiem/psychologiem pomagają 

w ewakuacji osobie niepełnosprawnej. Pracownicy przemieszczają się wejściem głównym na plac 

przed szkołą. 

W pomieszczeniach piwnicznych stan opuszczenia pomieszczeń sprawdza woźna. 

Ewakuujący się zostawiają wszystkie pomieszczenia otwarte. 

Nauczyciel nadzorujący zejście z piętra oraz woźna zgłaszają Dyrektorowi lub Wicedyrektorowi, 

czy wszyscy pracownicy oraz uczniowie opuścili budynek szkoły. 

Na placu przed szkołą klasy ustawiają się parami, nauczyciele przeliczają uczniów i zgłaszają 

Dyrektorowi lub Wicedyrektorowi stan liczebny klas oraz zgodność z zapisem w dzienniku 

lekcyjnym. 
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PLAN EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 IM. J. H. DĄBROWSKIEGO W POZNANIU 

w czasie obowiązywania obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 

 

W czasie obowiązywania obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 należy przestrzegać aktualnych 

zasad ewakuacji, przy czym: 

1. Przy wychodzeniu z sal i schodzeniu na boisko uczniowie i pracownicy szkoły zachowują dystans 

społeczny. Nauczyciele pilnują kolejności wyjścia, by klasy nie mieszały się. 

2. Do czasu opuszczenia budynku szkoły wszyscy w miarę możliwości zasłaniają usta i nos. W 

przypadku braku maseczki – fragmentem ubrania (np. koszulką). 

3. Na boisku klasy ustawiają się, zachowując odstęp min. 1,5m między oddziałami, a w obrębie 1 klasy 

– dystans między uczniami. 

 


