INSTRUKCJA EWAKUACJI
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Jan Twardowskiego w Kamiennej Górze

PLAN EWAKUACJI
W Szkole Podstawowej Nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego
w Kamiennej Górze
zatwierdzony 7 kwietnia 2015 r.
1) PODSTAWA PRAWNA
2) OGŁOSZENIE ALARMU O EWAKUACJI
3) PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z EWAKUACJĄ
4) ORGANIZACJA EWAKUACJI
5) EWAKUACJA OSÓB I MIENIA
6) ALARM EWAKUACYJNY
7) OBIEKT
8) OBOWIĄZKI OSÓB KIERUJĄCYCH EWAKUACJĄ
9) MIEJSCA DO EWAKUACJI
10) PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW

1) PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej.
Art. 4. ust. 1. Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich
ochronę przeciwpożarową jest obowiązany:
poz. 4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie,
bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów poz.
5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania; poz. 6)
sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami
przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji; poz. 7) zadania i obowiązki
w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;

2) OGŁOSZENIE ALARMU EWAKUACJI SZKOŁY NALEŻY
OGŁOSIĆ W WYNIKU ZAGROŻENIA:
-pożarem (gdy nieskuteczna jest likwidacja pożaru podręcznymi środkami).
-wybuchem gazu spowodowane awarią instalacji gazowej.
-katastrofą budowlaną.
-zamachem terrorystycznym (otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku
wybuchowego lub innego środka niebezpiecznego).
-NSCH (skażenia chemicznego jeżeli czas dojścia skażonego obłoku powietrza
jest większy niż 15 minut).
-ewakuacja próbna.
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3) PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z EWAKUACJĄ
1. Wyjścia ewakuacyjne w rozpatrywanym obiekcie to drzwi, które
prowadzą bezpośrednio na zewnątrz budynku.
2. Drogi ewakuacyjne
to korytarze – łączniki między poszczególnymi segmentami oraz
klatki schodowe.
3. Poziome drogi ewakuacyjne stanowią korytarze.
4. Pionowe drogi ewakuacyjne to schody - klatki schodowe wewnątrz
obiektu szkoły.
5. Przejście ewakuacyjne to droga którą musi przebyć człowiek od
najdalej położonego miejsca pobytu w danym pomieszczeniu do
wyjścia z pomieszczenia na zewnątrz drogę ewakuacyjną.
6. Dojście ewakuacyjne to droga, którą przebywa człowiek od wyjścia
z pomieszczenia wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej do krawędzi
najbliższego stopnia schodów, zaś w przypadku pomieszczeń
położonych na parterze do drzwi ewakuacyjnych prowadzących na
zewnątrz.
Wymagania szczegółowe dla dróg i wyjść ewakuacyjnych, a w szczególności:
1. maksymalna długość dojść i przejść ewakuacyjnych,
2. warunki techniczne jakim powinny odpowiadać korytarze i klatki
schodowe,
3. warunki techniczne innych pomieszczeń stanowiących drogi ewakuacyjne,
określają przepisy budowlane w dziale VI „Bezpieczeństwo pożarowe”
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie.
4. ORGANIZACJA EWAKUACJI
1) W przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność
przeprowadzenia ewakuacji osób i mienia ze wszystkich pomieszczeń,
decyzję o podjęciu i odwołaniu ewakuacji podejmuje Dyrektor szkoły lub
osoba przez niego upoważniona
2) Decyzja o zarządzeniu ewakuacji musi uwzględniać informacje o zakresie
ewakuacji, liczbie osób przewidzianych do ewakuacji, a także drogi,
kierunki i kolejność opuszczania obiektu (kondygnacji, budynku).
3) Z uwagi na obecność dużej ilości dzieci, która łatwiej niż dorośli może ulec
panice, alarmowanie w wypadku pożaru winno odbywać się wyłącznie przy
pomocy ustalonych sygnałów, bez zbędnych sygnałów czy okrzyków – pali
się itp. Pamiętać należy, że najgroźniejszą przeszkodą w prawidłowej
i skutecznej akcji ratowniczo – gaśniczej w warunkach szkoły jest zawsze
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możliwość wybuchu paniki, która jest następstwem nagle występującego
niebezpieczeństwa
4) Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele prowadzący zajęcia
w klasach rozpoczynają ewakuację zgodnie z ustaleniami zawartymi
w (ewakuacja osób i mienia).
5) Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji wskażą
problemy, które mogą zaistnieć w szkole i utrudnić bezpieczną ewakuację.
6) Dyrektor szkoły ustala częstotliwość i zaleca przeprowadzenie praktycznego
sprawdzenia możliwości ewakuacji uczniów i pracowników w celu
określenia czasu niezbędnego do opuszczenia budynku szkoły.
7) Ustawa zobowiązuje do przeprowadzenie próbnej ewakuacji raz w roku po
rozpoczęciu nowego roku szkolnego w terminie 30 dni.
8) Pracownicy szkoły zobowiązani są do dokładnego zapoznania się
z niniejszą instrukcją i planem ewakuacji na wypadek pożaru.
5. EWAKUACJA OSÓB I MIENIA
Sprawne przeprowadzenie ewakuacji uzależnione jest od:
a) prawidłowego rozpoznania i oceny sytuacji,
b) szybkiego i prawidłowego zaalarmowania sił i środków do
przeprowadzenia akcji ratowniczej,
c) właściwego kierowania pracowników i osób znajdujących się w obiekcie
na drogi ewakuacyjne, zachowując ustaloną kolejność ewakuacji,
d) nie dopuszczenia do paniki,
e) ścisłego realizowania zadań ustalonych w niniejszej instrukcji.

1) Po podjęciu decyzji o ewakuacji osób i mienia należy niezwłocznie
powiadomić wszystkich pracowników, dzieci oraz osoby przebywające na
terenie ewakuowanego odcinka o powstaniu i charakterze zagrożenia
oraz konieczności przeprowadzenia ewakuacji. (sygnały alarmowe)
2) Po usłyszeniu alarmu nauczyciel prowadzący zajęcia z dana klasą
podejmuje następujące działania: wydaje polecenie opuszczenia klasy.
Polecenie uczniom należy wydawać głosem spokojnym. Nauczyciel
określa jak dzieci mają opuścić zajmowane pomieszczenie: spokojnym
krokiem czy wpół biegiem, zabierając ze sobą pomoce naukowe czy też
bez nich. W przypadku półbiegu (używanego tylko w razie wielkiego
niebezpieczeństwa), pomoce naukowe zawsze się pozostawia. Następnie
nauczyciel staje koło drzwi, aby zapobiec ewentualnemu zakłóceniu
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porządku i opuszcza klasę ostatni, po upewnieniu się, że nikt nie pozostał
w pomieszczeniu.
3) Dzieci powinny opuszczać pomieszczenie w szyku uporządkowanym –
parami. W wypadku ogłoszenia alarmu pożarowego dla szkoły w czasie
przerwy w lekcjach, ewakuację klasy prowadzą wychowawcy, którzy mieli
prowadzić zajęcia z daną klasą.
4) Wychowawcy klas (opiekunowie klas) zobowiązani są dopilnować, aby
ławki w klasach stały zawsze w tych samych miejscach z zachowaniem
odpowiednich przejść między rzędami. Nie wskazane jest przesuwanie
ławek do samej ściany, lecz należy pozostawić taką przestrzeń, aby jedna
osoba mogła przejść swobodnie.
5) Kierujący akcją ewakuacyjną wyznacza na poszczególnych
kondygnacjach osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji grup
pracowników, osoby przebywające, ponadto ustala ewentualną potrzebę
ewakuacji sprzętu i mienia, określając w tym celu sposoby, kolejności
rodzaj ewakuowanego mienia.
6) W pierwszej kolejności należy ewakuować dzieci z tych pomieszczeń klas,
w których powstał pożar, lub które znajdują się na drodze
rozprzestrzeniania się ognia oraz pomieszczeń klas, z których wyjście lub
dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji może zostać odcięte przez pożar
lub zadymienie. Następnie należy ewakuować osoby poczynając od
najwyższych kondygnacji. Należy dążyć do tego, aby wśród
ewakuowanych w pierwszej kolejności były osoby o ograniczonej
z różnych względów zdolności poruszania się, natomiast zamykać
strumień ruchu powinny osoby, które mogą poruszać się o własnych
siłach.
7) Podczas ewakuacji z pomieszczeń, uczniów należy kierować na oznaczone
drogi ewakuacyjne (korytarze), a następnie zgodnie z kierunkami
określonymi przez znaki ewakuacyjne, na klatki schodowe i wyjścia poza
obszar zagrożony tj. na teren zbiórki rejonów ewakuacji.
8) Osoby z ograniczoną zdolnością poruszania się należy ewakuować przy
wykorzystaniu wózków bądź przenosić na rękach.
9) W przypadku blokady dróg ewakuacyjnych, należy niezwłocznie,
dostępnymi środkami, np.: telefonicznie, bezpośrednio lub przy pomocy
osób znajdujących się na zewnątrz odciętej strefy, powiadomić
kierownika akcji ewakuacyjnej. Należy natychmiast otworzyć, okna
znajdujące się na korytarzu i klatce schodowej, aby wypuścić dym
i zapewnić dopływ świeżego powietrza. Drzwi do pomieszczeń, z których
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przenika dym należy szczelnie zamknąć. Ludzi odciętych od wyjścia,
a znajdujących się w strefie zagrożenia, należy zebrać w pomieszczeniu
najbardziej oddalonym od źródła pożaru i w miarę posiadanych środków
oraz istniejących warunków ewakuować na zewnątrz, przy pomocy
sprzętu ratowniczego przybyłych jednostek Państwowej Straży Pożarnej
lub innych jednostek ratowniczych.
10)Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się
w pozycji pochylonej starając się trzymać głowę jak najniżej, ze względu
na mniejsze zadymienie panujące w dolnych partiach pomieszczeń
i korytarzy. Usta i drogi oddechowe należy w miarę możliwości zasłaniać
chustką zmoczoną w wodzie – sposób ten ułatwia oddychanie. Podczas
ruchu przez mocno zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy
poruszać się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji co do kierunku ruchu.
11)Ewakuacja mienia nie może odbywać się kosztem sił i środków
niezbędnych do ewakuacji i ratowania ludzi. Ewakuację mienia należy
rozpocząć od najcenniejszych i najistotniejszych urządzeń, dokumentacji
i przedmiotów. Należy wykorzystywać wszystkie sprawne fizycznie osoby
nadające się do demontażu i ewakuacji mienia.
12)Po wyprowadzeniu młodzieży na zewnątrz budynku szkoły nauczyciele
odpowiedzialni za przeprowadzenie ewakuacji klas winni osobiście
przekonać się o pełnym składzie ewakuowanej grupy. Wychowawca
odpowiedzialny za grupę czuwa nad nią, aż do odwołania alarmu
i otrzymania dalszych dyspozycji od dyrektora szkoły. Samowolne
oddalenie się młodzieży jest zabronione. W razie podejrzenia, że ktoś
został w zagrożonej strefie, należy natychmiast zgłosić ten fakt
jednostkom ratowniczym przybyłym na miejsce akcji i przeprowadzić
ponowne sprawdzenie pomieszczeń budynku.
13)W trakcie ewakuacji nie należy zamykać drzwi w klasach na klucz, jest to
niezbędne dla ponownego sprawdzenia sal lekcyjnych przez ratowników.
14)W przypadku przybycia jednostek Państwowej Straży Pożarnej lub innych
jednostek ratowniczych w trakcie akcji ewakuacyjnej, kierujący
przebiegiem akcji zobowiązany jest do złożenia krótkiej informacji
o przebiegu akcji, a następnie podporządkowania się poleceniom
dowódcy przybyłej jednostki taktycznej straży pożarnej.
15)W celu zapewnienia szybkiej i skutecznej ewakuacji osób oraz mienia,
a w szczególności w przypadku konieczności ewakuacji osób
niepełnosprawnych, należy dokonać oceny warunków ewakuacji
w najbardziej ekstremalnych warunkach.
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6. ALARM EWAKUACYJNY
Sygnałem alarmowym w są trzy krótkie 10 sekundowe dzwonki z przerwami
3 sekundowymi. W razie braku prądu dzwonkiem ręcznym trzydzieści sekund –
ciągłego dzwonienia lub głośnym spokojnym głosem ,,uwaga ewakuacja”
informacja ta powinna dotrzeć do wszystkich osób przebywających w budynkach
szkoły.
Trzy dzwonki 10 sekundowe z przerwami 3 sekundowymi
lub ciągły sygnał dzwonka ręcznego 30 sekund
telefony alarmowe:
997 policja
998 straż pożarna
999 pogotowie ratunkowe
112 tel. alarmowy zarządzanie kryzysowe
7. OBIEKT
Instrukcja ewakuacji obejmuje swym zakresem budynki szkolne:
1) budynek szkoły
2) budynek sali gimnastycznej
3) budynek świetlicy szkolnej
4) budynek sali gimnastycznej ul. Kościuszki 17
- budynek szkoły trzy kondygnacje dwie klatki schodowe cztery wyjścia
ewakuacyjne, w budynku jednocześnie może przebywać ok. 500 uczniów
i 50 pracowników.
- budynek sali gimnastycznej jedna wysoka kondygnacja jedno wyjście
ewakuacyjne na zewnątrz, jedno wyjście ewakuacyjne na korytarz
szkolny, jednocześnie przebywa ok. 60 osób.
- budynek świetlicy szkolnej parterowy cztery wyjścia ewakuacyjne,
w budynku jednocześnie może przebywać ok. 50 uczniów i 8
pracowników.
- budynek sali gimnastycznej przy ul. Kościuszki 17 jedna kondygnacja
jedno wyjście ewakuacyjne na zewnątrz, jednocześnie przebywa ok. 30
osób.
8. OBOWIĄZKI OSÓB KIERUJĄCYCH EWAKUACJĄ
1. Do obowiązków Dyrektora i osób kierujących akcją ewakuacji szkoły lub

osoby przez niego upoważnione należą:
a) przyjęcie informacji o powstałym zagrożeniu (pożarze), udanie się na
miejsce zdarzenia, dokonanie oceny sytuacji oraz przejęcie kierowania
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akcją ratowniczą do chwili przybycia jednostek Państwowej Straży
Pożarnej
b) w zależności od sytuacji pożarowej wydanie poleceń, a w szczególności
szybkiego zaalarmowania jednostek Państwowej Straży Pożarnej
i wprowadzenie ich na miejsce pożaru, mobilizacja pracowników oraz
uczniów przebywających w miejscu pożaru, przeprowadzenie ewakuacji
osób zagrożonych oraz mienia z zagrożonej strefy,
c) dopilnowanie właściwego kierowania osób zagrożonych na wyjścia
ewakuacyjne i śledzenie osób ewakuowanych,
d) sprawdzenie wszystkich pomieszczeń w strefie objętej ewakuacją czy nie
pozostały w niej żadne osób,
e) zabezpieczenie ewakuowanych pomieszczeń przed dostępem osób
postronnych,
f) nawiązanie współpracy z dowódcą Państwowej Straży Pożarnej,
g) ochrona mienia oraz zabezpieczenie terenu w czasie ewakuacji i po
zakończeniu działań ratowniczo – gaśniczych przed pożarem wtórnym,
h) zorganizowanie opieki i pomocy ewakuowanym lub poszkodowanym,
i) udzielenie pomocy przy ustaleniu przyczyn i okoliczności pożaru,
j) zabranie najistotniejszych i najcenniejszych przedmiotów z pomieszczeń
zagrożonych,
k) kierowanie ewakuowanych poza teren objęty działaniami,
l) sprawdzenie stanu osobowego ewakuowanych osób.
6. Instrukcja postępowania dla pracowników szkoły:
1.
Z chwilą uzyskania informacji o ogłoszeniu ewakuacji otworzyć szeroko
drzwi wyjściowe umożliwić przeprowadzenie szybkiej i sprawnej ewakuacji.
2.

Pomoc w przeprowadzeniu ewakuacji, kierowanie uczniów do najbliższego
wyjścia z budynku.

3.

W sposób jasny i sprecyzowany udzielić niezbędnych informacji
dowodzącemu akcją,

4.

Wyznaczona przez kierującego ewakuacją osoba, ma ponadto obowiązek w
chwil zauważenia pożaru, odciąć do obiektu dopływ energii elektrycznej
głównym wyłącznikiem prądu, (pod warunkiem, że brak oświetlenia nie
7
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utrudni ewakuacji, w takim przypadku energię elektryczną należy wyłączyć
natychmiast po jej zakończeniu).
5.

W przypadku zauważenia pożaru, zadymienia lub innego niebezpieczeństwa
postępować następująco:
a) nie narażając życia na niebezpieczeństwo podejmij gaszenie pożaru
dostępnymi środkami,
b) powiadomić o zaistniałym niebezpieczeństwie Dyrektora szkoły lub osobę
upoważnioną nie wzbudzając paniki,
c) opuścić pomieszczenia najkrótszą drogą kierując się do wyjścia,
d) zastosować się do poleceń kierującego ewakuacją,
e) w przypadku niemożliwości opuszczenia pomieszczenia, w którym się
znajduje, zamknąć drzwi i uszczelnić je mokrymi materiałami, oczekując
na pomoc straży przy otwartym oknie.

6.

W przypadku ogłoszenia ewakuacji postępować wg następujących zasad:
a) wyłączyć urządzenia elektryczne komputer, czajnik itp.
b) zabrać niezbędne przedmioty, rzeczy osobiste,
c) opuścić pomieszczenie.

7.

Podczas trwania ewakuacji wszyscy zobowiązani są do zachowania
spokoju zdyscyplinowania i nie wzbudzania paniki,

8.

Przestrzeganie zasad poruszania się po drogach ewakuacyjnych:
a) osoby znajdujące się na korytarzu poruszają się szybkim krokiem
w wyznaczonym kierunku bez podbiegania, wyprzedzania, popychania,
krzyku itp.,
b) poruszanie po drogach winno odbywać się zgodnie z kierunkiem
określonym znakami (kierunek określa strzałka)

9.

Przystąpić w miarę potrzeby do ewakuacji mienia odpowiedni je
zabezpieczając.
9. USTALA SIĘ NASTEPUJĄCU PODZIAŁ OBIEKTU SZKOŁY NA
REJONY EWAKUACJI .

REJON 1 – wyjście ewakuacyjne nr 1 (na świetlicę szkolną)
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Ewakuacja osób znajdujących się w pomieszczeniach na III i II piętrze [lewe
skrzydło budynku]: 301, 302, 303, 304, 305, 201, 202, 203, 208, 209, salka
terapii (TV), toalety II piętro.
Zbiórka osób zielone boisko
REJON 2 – wyjście ewakuacyjne nr 2 (na Plac Kościelny)
Ewakuacja osób znajdujących się w pomieszczeniach na parterze i I piętrze:
101, 102, 103, 109, sekretariat, gabinet dyrektora, toalety I piętro,
pomieszczenie obsługi, toalety parter, biblioteka, czytelnia, mieszkanie
służbowe
Zbiórka plac Kościelny
REJON 3 – wyjście ewakuacyjne nr 3 (na plac apelowy)
Ewakuacja osób znajdujących się w pomieszczeniach na III i II piętrze [prawe
skrzydło budynku]: 306, 310, 210, 211, 212, 213, 214, 111, 112, 113, 114
Zbiórka boisko do koszykówki
REJON 4 – wyjście ewakuacyjne nr 4 (wyjście na skarpę przy Placu
Kościelnym)
Ewakuacja osób znajdujących się w pomieszczeniach na parterze: 010, 011,
020, 021, pokój n-lski, , szatnie
Zbiórka skarpa przy placu Kościelnym
REJON 5 – wyjście ewakuacyjne nr 5 (bezpośrednie wyście z sali
gimnastycznej)
Ewakuacja osób znajdujących się w pomieszczeniach bloku sportowego: pokój
n-li wf, gabinet pielęgniarki, salka korekcyjna, szatnie sportowe dziewcząt
i chłopców, sala gimnastyczna
Zbiórka plac zabaw
REJON 6 – świetlica szkolna (wyjście na budynek szkolny oraz plac apelowy)
Ewakuacja osób znajdujących się w pomieszczeniach świetlicy salki
dydaktyczne, toalety, biuro, jadalnia wyście na budynek szkolny, kuchnia
z zapleczami wyście na plac apelowy.
Zbiórka bieżnia
REJON 7 – wyjście ewakuacyjne nr 7 (na plac przed salą gimnastyczną)
Ewakuacja osób znajdujących się w pomieszczeniach sali gimnastycznej przy
ul. Kościuszki
Zbiórka bezpieczne miejsce na placu przed salą
WYZNACZA SIĘ KIEROWNIKÓW I ZASTĘPCÓW REJONÓW
EWAKUACJI:
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1. Piotr Cukier

- Rejon 1

...........................

2. Jolanta Tułaczyk

- Rejon 2 i 4

...........................

3. Dorota Jahołkowska

- Rejon 3 i 5

...........................

5. Magdalena Giercarz-Borkowska

- Rejon 6

...........................

6. nauczyciel prowadzący zajęcia

- Rejon 7

...........................

ZASTĘPCY KIEROWNIKA REJONU
1. Marek Sobiechowski

- Rejon 1

...........................

2. Skotarczak Sławomir

- Rejon 2 i 4

...........................

3. Monika Auksztulewicz

- Rejon 3 i 5

...........................

5. Anna Wiktor

- Rejon 6

...........................

10. PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW
•

Zadania dla kierowników rejonu ewakuacji
1) Na sygnał ewakuacji udają się w swój rejon i nadzorują prawidłowy
przebieg ewakuacji uczniów.
2) Po opuszczeniu przez uczniów klas i pomieszczeń sprawdzają swój rejon
pod względem całkowitego opuszczenia pomieszczeń zabezpieczeni, mienia
i dokumentów.
3) Na miejscu zbiórki sprawdza stan liczebny osób ewakuowanych.
4) Odwołuje alarm o ewakuacji.

•

Zadania dla nauczycieli
1) Na sygnał o ewakuacji
przerywają lekcję sprawdzają obecność,
zachowując spokój, polecają uczniom zabrać przedmioty osobiste
i wyprowadzają je zgodnie z planem ewakuacji.
2) Zamykają okna wyłączają urządzenia elektryczne z zasilani, opuszczają
pomieszczenie zamykając drzwi nie na zamek.
3) Nadzorują przebieg wyjścia z budynku na miejsce zbiórki ponownie
sprawdzają obecność.
4) Na miejscu zbiórki stosują się do zaleceń kierownika rejonu ewakuacji.

Uczniowie i osoby przebywające w pomieszczeniach na trzecim i drugim piętrze
budynku szkoły: salki 301, 302, 303, 304, 305, 201, 202, 203, 208, toalety II
piętro przechodzą klatą schodową nr 1, wychodzą wyjściem nr 2 udają się na
miejsce zbiórki zielone boisko (REJON 1).
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Uczniowie i osoby przebywające w pomieszczeniach na parterze i pierwszym
piętrze lewe skrzydło budynku szkoły: biblioteka, czytelnia, pokój nauczycielski,
toalety, pomieszczenie obsługi, 010, 011, mieszkanie służbowe, 101, 102, 103,
toalety na pierwszym piętrze przechodzą klatka schodową nr 1, wychodzą
wyjściem nr 1 udają się na miejsce zbiórki Placu Kościelny (REJON 2) .
Uczniowie i osoby przebywające w pomieszczeniach na trzecim, drugimi
pierwszym piętrze znajdujących się w pomieszczeniach na III i II piętrze
[prawe skrzydło budynku]: 306, 310, 210, 211, 212, 213, 214, 111, 112, 113,
114 wychodzą wyjściem nr 4 udają się na miejsce zbiórki boisko do
koszykówki (REJON 3).
Uczniowie i osoby przebywające w pomieszczeniach na parterze szatnie
szkolne, 020, 021,011,010, pokój nauczycielski wychodzą wyjściem nr 5 udają
się na miejsce zbiórki skarpa przy placu Kościelnym (REJON 4).
Uczniowie i osoby przebywające w pomieszczeniach na parterze w
pomieszczeniach bloku sportowego: sala gimnastyczna, korekcyjna, szatnie
.gab. pielęgniarski pokój nauczycieli wychowania fizycznego wychodzą
wyjściem bezpośrednio z sali gimnastycznej nr 5 udają się na miejsce zbiórki
boisko do koszykówki (REJON 5).
Uczniowie i osoby przebywające w pomieszczeniach świetlicy szkolnej: salkach
dydaktyczne 1, 2, jadalni, pomieszczenia kuchni z zapleczem wychodzą
wyjściami nr 1, 2, 3 z budynku świetlicy szkolnej udają się na miejsce zbiórki
bieżnia (REJON 6).
•

Zadania dla administracji
1) Na sygnał o ewakuacji zabezpieczyć ważne dokumenty szkoły.
2) Wybaczyć urządzenia elektryczne z zasilani, zamknąć okna.
3) W razie konieczności zorganizować wyniesienie dokumentacji w bezpieczne
miejsce i zabezpieczyć.
4) Udać się w miejsce ewakuacji, wykonywać polecenia dyrektora szkoły.
1. Strukowska Anita …………………………
2. Leśniański Andrzej…………………………

•

Zadania dla woźnego i konserwatora
1. Na sygnał o ewakuacji sprawdzić czy wszystkie wyjścia ewakuacyjne są
otwarte, jeżeli nie to otworzyć.
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2. Na polecenie dyrektora wyłączyć dopływ prądu, (przeciwpożarowy
wyłącznik prądu znajduje się na parterze), zamknąć dopływ gazu (zawór
obok budynku świetlicy.
3. Udać się w miejsce ewakuacji, wykonywać polecenia dyrektora szkoły.
Kuśmierz Józef…………………………
Poskonka Jan……………………………
Poskonka Wojciech……………………
• Zadanie dla szatniarki i pracowników obsługi
1. Na sygnał o ewakuacji zabezpieczyć odzież i mienie uczniów w szatniach.
2. Pomagać w ewakuacji uczniów.
3. Udać się w miejsce ewakuacji, wykonywać polecenia dyrektora szkoły.
1. Bogusz Anna………………………………
2. Krupa Irena………………………………
3. Pryjda Iwona………………………………
4. Poskonka Iwona……………………………
5. Żukowska Dorota……………………………
6. Augustyn Sylwia……………………….
•

1.
2.

3.

Zadania dla pracowników świetlicy i kuchni
Na sygnał o ewakuacji pomagać w ewakuacji uczniów (p. Dowhań,),
zabezpieczyć mienie.
Zabezpieczyć urządzenia kuchenne wyłączyć dopływ prądu,
(przeciwpożarowy wyłącznik prądu znajduje się przy wyjściu na
zapleczu), zamknąć dopływ gazu do kuchenek ( zawory przy kuchenkach)
zamknąć okna.
Udać się w miejsce ewakuacji, wykonywać polecenia dyrektora szkoły.
Dowhań Grażyna…………………………
Kubicka Longina…………………………
Mika Grażyna………………………………
Wójcik Monika………………………………
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Załączniki:
1. Znaki bezpieczeństwa ewakuacja.
2. Mapa sytuacyjna.
Sporządził :
sp.ds.gospodarczych
Andrzej Leśniański

sprawdził:
inspektor do sp. BHP i p. poż
Grażyna Anuszkiewicz

Wyznaczam termin próbnej ewakuacji na dzień 21 kwietnia 2015r godz……
Zatwierdzam

Kamienna Góra 07.04.2015 r.
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PN-92/ N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa.
Ewakuacja.
Nr Znak ewakuacyjny

1

2

Znaczenie (nazwa)
Znaku ewakuacyjnego

Kierunek drogi
ewakuacyjnej

Wyjście
ewakuacyjne

3

Drzwi
ewakuacyjne

4

Przesunąć w celu
otwarcia

5

6

7

8
9

Kierunek do
wyjścia
drogi ewakuacyjnej

Kierunek do
wyjścia
drogi ewakuacyjnej
schodami w dół

Kierunek do
wyjścia
drogi ewakuacyjnej
schodami w górę
Pchać, aby
otworzyć
Ciągnąć, aby
otworzyć

Znaczenie
Znak wskazuje kierunek do wyjścia,
które może być wykorzystane w
przypadku zagrożenia. Strzałki
krótkie – do stosowania z innymi
znakami. Strzałka długa –do
samodzielnego stosowania
Znak stosowany do oznakowania
wyjść używanych w przypadku
zagrożenia.
Znak stosowany nad drzwiami
skrzydłowymi, które są wyjściami
ewakuacyjnymi (drzwi lewe lub
prawe).
Znak stosowany łącznie ze znakiem nr
3 na przesuwnych drzwiach wyjścia
ewakuacyjnego, jeśli są one
dozwolone.
Znak wskazuje kierunek drogi
ewakuacyjnej do wyjścia; może
kierować w lewo lub prawo

Znak wskazuje kierunek drogi
ewakuacyjnej schodami w dół na
lewo lub prawo.

Znak wskazuje kierunek drogi
ewakuacyjnej schodami w górę na
lewo lub prawo.

Znak jest umieszczany na drzwiach
dla wskazania kierunku otwierania.
Znak jest umieszczany na drzwiach
dla wskazania kierunku otwierania.
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10

Stłuc, aby uzyskać
dostęp

Znak ten może być stosowany:
a) w miejscu, gdzie jest niezbędne
stłuczenie szyby dla uzyskania
dostępu do klucza lub systemu
otwarcia,
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