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ul. Braci Mieroszewskich 42 

WYJŚCIA EWAKUACYJNE 

Budynek szkoły 

Nr 1 wejście główne do budynku 

Nr 2 wyjście przy gabinecie lekarskim s.28 

Nr 3 wyjście przy sali gimnastycznej 

Warsztaty 

Nr 4 wejście główne do budynku 

Nr 5 wyjście ewakuacyjne przy s.7 / 8 

Nr 6 wyjście w przyziemiu  

 

Punkt zborny 

Jako miejsce ewakuacji grup wyznacza się boisko szkolne. 

 

Opuszczanie pomieszczeń i obiektów szkoły 

1. Na drogi ewakuacyjne (korytarz, klatki schodowe) wchodzą w pierwszej kolejności 

grupy ewakuacyjne z tych pomieszczeń, które znajdują się najbliżej tych dróg. 

2. Kolejność opuszczania pomieszczeń (sal lekcyjnych itp.) – uczniowie znajdujący się 

najbliżej wyjścia, a następnie pozostali. Nauczyciel prowadzący formuje dwuszereg i 

wydaje polecenia swojej grupie. 

3. Kolejność opuszczania budynku – od najniższego poziomu (piętra) do najwyższego. 

 

PRZEMIESZCZANIE SIĘ GRUP EWAKUACYJNYCH DO PUNKTU ZBORNEGO  

 

Ewakuacja pomieszczeń – kierunek przemieszczania się grup 

Piętro Sale Kierunek ruchu grupy 

II 60, 59, 58, 57 Zejście boczną klatką schodową przy sali nr 58 i 44 i dalej do 

wyjścia ewakuacyjnego nr 2 (przy gabinecie lekarskim) I 47, 46, 45, 44 

Parter 28, 27, 26, 26a, 

25, 25a, 21, 17, 

16 

II 61, 62, 63, 64, 

65,66, 67 

Zejście boczną klatką schodową przy sali nr  63 i 52 i dalej 

do wyjścia ewakuacyjnego nr 3 (przy sali gimnastycznej) 
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I 48, 49, 50, 51, 52, 

53 

 

 

Parter 29, 30, 31, sala 

gimnastyczna i 

wszystkie 

pomieszczenie 

przy sali 

Piwnica 6, 7, 8 Wyjście w górę z piwnicy boczną klatką schodową i dalej do 

wyjścia ewakuacyjnego nr 3 (przy sali gimnastycznej) 

Piwnica Wszystkie 

pomieszczenia + 

szatnia 

Wyjście z piwnicy w górę klatką schodową przy portierni i 

dalej do wyjścia ewakuacyjnego nr 1 (wejście główne) 

Warsztaty 

Wszystkie 

pomieszczenia na 

parterze 

Wyjściem ewakuacyjnym nr 4 (wejście główne) lub 

wyjściem nr 5 (przy s.7) i dalej do punktu zbornego 

Przyziemie 

warsztatów – 

wszystkie 

pomieszczenia 

Wyjście wyjściem ewakuacyjnym nr 6  przez bramę 

wjazdową na teren szkoły i dalej do punktu zbornego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


