Obowiązki nauczyciela
w czasie zagrożenia (pożarowego, chemicznego lub innego):
1. Znajomość sygnałów alarmowych:
alarm pożarowy – seria krótkich (jednosekundowych) dzwonków – 10 dzwonków
alarm bombowy – seria długich (pięciosekundowych) dzwonków.
alarm chemiczny – dzwonek ciągły w czasie jednej minuty
AZYL

– pozostanie w klasach (ćwiczenie lub rzeczywiste wtargnięcie do
budynku napastników z zamiarem pobicia, wzięcia zakładników,
zabicia)
– zależnie od sytuacji zastosować ciągły sygnał dzwonka lub
wykorzystać dzwonek ręczny, radiowęzeł, tubę, głos
(komunikat AZYL)

2. Znajomość dokładnej liczby swoich podopiecznych przed usłyszeniem alarmu i w trakcie
ewakuacji.
3. Przygotowanie uczniów do ewakuacji ( krótka informacja o kierunku i kolejności wyjścia z
sali lekcyjnej)
- przewodniczący klasy lub jego zastępca wyprowadza klasę
- nauczyciel wychodzi z sali lekcyjnej ostatni, zabiera dziennik lekcyjny (w czasie ćwiczeń
zamyka salę lekcyjną na klucz w przypadku, kiedy młodzież pozostawia swoje plecaki), a w
każdym innej sytuacji drzwi pozostawia otwarte. Nauczyciel uczący w danej sali lekcyjnej
powinien mieć orientację czy w salach sąsiadujących odbywają się zajęcia i czy zostały tam
podjęte czynności ewakuacyjne.
Uwaga - jeżeli są zajęcia, a nie podjęto ewakuacji, należy powiadomić sąsiadów o alarmie.
4. Konieczność wyjścia z sali lekcyjnej na drogę ewakuacyjną zgodnie z kierunkiem ewakuacji.
Uwaga - jeżeli kierunek ewakuacji wynikający z założenia nie jest możliwy, np. zbyt silne
zadymienie lub inne okoliczności, należy skierować ewakuowanych do innego wyjścia
pamiętając, że przewodniczący klasy prowadzi, a nauczyciel zamyka kolumnę uczniów.
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5. Przed wyjściem z sali lekcyjnej należy wyłączyć wszystkie urządzenia elektroniczne i
pozamykać okna.
Uwaga - przy alarmie chemicznym (kiedy zagrożenie występuje wewnątrz budynku)
należy pootwierać okna. Przy zagrożeniu na zewnątrz budynku okna należy szczelnie
pozamykać.
6. Jeżeli na drogach ewakuacji występuje zadymienie, należy poruszać się w pozycji
pochylonej z twarzą jak najbliżej podłogi.
7. W czasie ewakuacji uczniów cały czas należy nadzorować zachowanie i nie dopuszczać do
wywołania paniki; zachować rozsądek w postępowaniu.
8. Po wyjściu z obiektu należy sprawdzić czy wszyscy się ewakuowali (brak uczniów należy
natychmiast zgłosić kierującemu ewakuacją lub dyrektorowi szkoły).
Następnie należy doprowadzić klasę na plac alarmowy i zdać raport kierownikowi ewakuacji
(podać liczbę uczniów przed usłyszeniem alarmu i obecny stan).
9. Na miejscu zbiórki należy czekać na dalsze dyspozycje wydane przez dyrektora szkoły bądź
osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie ewakuacji.

…………………………………………………………………………………………………….

Zaleca się przeprowadzanie praktycznego sprawdzania możliwości ewakuacji osób z
obiektu szkoły z częstotliwością ustaloną przez dyrekcję, nie rzadziej niż raz do roku, jednak w
terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych
użytkowników tj. wrzesień, październik, listopad.
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WYTYCZNE DLA NAUCZYCIELI
dotyczące próbnej ewakuacji na wypadek pożaru

Nauczyciele powinni pamiętać o:
1) Sygnale oznaczającym ewakuację (krótkie sygnały dzwonka – 10 razy jednosekundowy
dzwonek);
2) Przeliczeniu uczniów – przed ich ewakuacją i na miejscu zbiórki;
3) Zamknięciu okien oraz drzwi (drzwi zamykamy na klucz tylko podczas próbnej
ewakuacji);
4) Ustawieniu podopiecznych w dwuszeregu podczas ewakuacji (wychodząc z sali
lekcyjnej) również na miejscu zbiórki;
5) Zabraniu ze sobą dziennika, wyłączeniu komputera w sali lekcyjnej;
6) Ewakuowaniu się z budynku szkoły przez najbliższe wyjście ewakuacyjne (2 wyjścia na
boisko lub główne wyjście ze szkoły) – nauczyciel musi potrafić ocenić, które wyjście
jest najbliższym – zależy od usytuowania sali lekcyjnej;
7) Sprawnym (!) ich wyprowadzeniu na miejsce zbiórki (poza terenem szkoły, na pobliskim
placu zabaw – przed wejściem głównym na basen; nigdzie indziej);
8) Przekazaniu informacji o ilości ewakuowanych uczniach osobom odpowiedzialnym za
ewakuację bezpośrednio na miejscu zbiórki (informacja pisemna – podać : ilość uczniów,
numer sali, imię i nazwisko nauczyciela);
9) Pozostaniu z uczniami na miejscu zbiórki do czasu otrzymania informacji, co do powrotu
i kontynuacji nauki;
10)

Przeprowadzaniu rozmów z uczniami na temat próbnych ewakuacji i ich celowości

– np. podczas godzin wychowawczych czy lekcji edukacji dla bezpieczeństwa.
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PLANY OBIEKTU SZKOŁY
Miejsce zbiórki do ewakuacji

A – segment żywieniowy
B – segment socjalno – administracyjny
C – segment sportowy
D – segment dydaktyczny
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POSTĘPOWANIE NA WYPADEK POŻARU.
Instrukcja alarmowania
1. Każdy kto zauważył pożar, lub uzyskał informację o pożarze czy zagrożeniu obowiązany jest
zachować spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować:
a) wszystkie osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru,
b) Państwową Straż Pożarną

- telefon 998 lub 112

c) Dyrektora Szkoły
d) Kierującego Akcją Ratowniczą
2. Decyzję o ewakuacji podejmuje Dyrektor lub KAR w oparciu o ocenę sytuacji i zagrożenia.
Powiadomienie głosem:
Uwaga POŻAR!!! Opuścić budynek!!!
(sygnał dzwonka, radiowęzeł, telefony wewnętrzne)
3. Po uzyskaniu połączenia ze strażą pożarną należy wyraźnie podać:
a) gdzie się pali - nazwę obiektu, dokładny adres,
b) dojazd do budynku objętego pożarem,
c) co się pali - np.: biuro na parterze,
d) czy istnieje zagrożenie życia ludzi, czy w rejonie pożaru lub bezpośrednim
sąsiedztwie znajdują się materiały łatwo zapalne, itp.,
e) numer telefonu, z którego podaje się informacje oraz swoje nazwisko.
Uwaga: po przyjęcia meldunku przez dyżurnego, odłożyć słuchawkę i jeżeli sytuacja pozwala
odczekać przy telefonie na sprawdzenie zgłoszenia przez dyżurnego straży pożarnej.
4. Oficer Dyżurny Straży Pożarnej powiadomi w zależności od potrzeb pozostałe służby:
a) Pogotowie Ratunkowe - tel. 999,
b) Policję - tel. 997,
c) Pogotowie Energetyczne - tel. 991,
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