Załącznik nr 11
INSTRUKCJA
DZIAŁANIA PO OGŁOSZENIU EWAKUACJI
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W PRASZCE
1. Ogłoszenie ewakuacji:
Decyzję o ogłoszeniu ewakuacji podejmuje:
 dyrektor szkoły lub w razie jego nieobecności upoważniony członek kadry
kierowniczej,
 w przypadku nieobecności na terenie szkoły członków dyrekcji upoważniony
przez dyrektora pracownik,
 dowódca przybyłej na teren szkoły jednostki straży pożarnej lub innej jednostki
specjalistycznej obejmuje dowodzenie akcją.
2. Sposób ogłoszenia ewakuacji:
Ewakuację ogłasza się:
 ciągłym dzwonkiem szkolnym trwającym dłużej niż 30 sekund
 dzwonkiem ręcznym i okrzykiem ALARM! (w przypadku braku prądu
elektrycznego)
 dzwonek alarmowy uruchamia osoba podejmująca decyzje o ewakuacji lub
wyznaczona przez nią inna osoba.
3. Zadania pracowników obsługi w momencie ogłoszenia ewakuacji:
 pracownik sekretariatu otwiera wyjścia ewakuacyjne w budynku szkoły W1 ;
W2
 konserwatorzy otwierają wyjścia ewakuacyjne w budynku warsztatów
szkolnych W5
/w przypadku nieobecności konserwatorów wejścia te otwierają nauczyciele
zajęć praktycznych/
 nauczyciele wychowania fizycznego otwierają wyjście W4.
4. Zadania nauczycieli w momencie ogłoszenia ewakuacji:
Natychmiast po ogłoszeniu alarmu nauczyciele:
 Przerywają zajęcia i informują uczniów o ewakuacji. Nauczyciele powinni znać
liczbę obecnych uczniów i miejsca pobytu uczniów ewentualnie zwolnionych z
lekcji.
 Nauczyciele zabierają dziennik lekcyjny i kierują się z uczniami w stronę wyjść
ewakuacyjnych w uporządkowanej grupie. Klasę prowadzi gospodarz klasy, a
kolumnę zamyka nauczyciel.
Z BUDYNKU SZKOŁY GRUPY WYCHODZĄ W NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKU:
Z sal 48, 49, 50, 51, 52, 53, 3 7, 38, 39, 40, 23, 24, 25, biblioteki, klatką schodową K1
następnie wyjściem W1.
Z sal 57, 56, 55, 54, 47, 46, 45, 44,43, 42, 41, 36, 35, 34, 34a, 27, 28, 29, 30, 31, 22, 21,
20, 19, 18, klatką schodową K2 następnie wyjściem W2.
Z sal 7, 8, 9, 10, 11 wyjściem W1
Z sal 1, 2, 3, 5, 13, 14, 15 - wyjściem W2
Z sal gimnastycznych nr 1, nr 2, nr 3, pokoju nauczycieli wychowania wyjściem W4
 opuszczając pomieszczenie powinno się:
- zamknąć okna
- wyłączyć światło i urządzenia elektryczne
- zamknąć drzwi, a klucz pozostawić w zamku
 nauczyciel zobowiązany jest do udzielania pomocy ewakuowanym i odpowiada on
za sprawną ewakuacje uczniów danej klasy.

w razie poruszania się w pomieszczeniu o dużym zadymieniu należy poruszać się
blisko podłogi, ponieważ tam znajduje się stosunkowo czysta warstwa powietrza
 jeżeli alarm ogłoszono w czasie przerwy, ewakuacją kierują nauczyciele dyżurujący
na poszczególnych kondygnacjach szkoły, a pomagają nauczyciele rozpoczynający
na tych kondygnacjach lekcje po przerwie.
 nauczyciel dyżurny sprawdza wszystkie pomieszczenia w swoim rejonie i wychodzi
ostatni.
5. Zadania po zakończeniu ewakuacji:
 po opuszczeniu budynku zbiórka uczniów i pracowników następuje na boisku
szkolnym
 nauczyciele są zobowiązani sprawdzić obecność uczniów i złożyć meldunek
kierującemu akcją ewakuacyjną.


pracownicy szkolnej służby zdrowia – jeśli zachodzi taka konieczność – są
zobowiązani do udzielenia pierwszej pomocy medycznej.
W zależności od sytuacji kierujący akcją ewakuacyjną nakazuje wznowienie zajęć lub
rozesłanie uczniów do domu, podając jednocześnie termin rozpoczęcia zajęć.
UWAGA!
RZECZY OSOBISTE UCZNIÓW (KURTKI, OBUWIE, TORNISTRY) I INNY RUCHOMY
MAJĄTEK SZKOLNY Z ZAGROŻONEGO BUDYNKU WYNOSZĄ RATOWNICY. NA
POLECENIE KIERUJĄCEGO AKCJA RATOWNICZĄ MOGĄ TE CZYNNOŚCI WYKONAĆ
RÓWNIEŻ PRACOWNICY SZKOŁY.
KIERUJĄCEGO AKCJĄ RATOWNICZĄ MOGĄ TE CZYNNOŚCI WYKONAĆ RÓWNIEŻ
PRACOWNICY SZKOŁY.
7. Powołanie koordynatora ds. ewakuacji.
Jako koordynatora ds. ewakuacji powołuję Józefa Pawlaka


PRZEPISY Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ:
a) Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr
6 poz. 69 z dnia 22 stycznia 2003 r.)
c) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w
sprawie ochrony ppoż. - .budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr
121. poz. 1138)
d) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wódę oraz dróg po-arowych (Dz. U. Nr 121.
poz. 1139)
e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75. poz.
690 z późniejszymi zmianami.
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