Procedury postępowania po ogłoszeniu alarmu do ewakuacji w szkole.
1. O ewakuacji decyduje dyrektor lub osoba upoważniona który po otrzymaniu meldunku od
nauczyciela lub innej osoby zgłaszającej zagrożenie oraz rozpoznaniu sytuacji podejmuje
decyzję o zawiadomieniu właściwych służb i ogłoszeniu alarmu.
2. Sygnał alarmowy zobowiązuje do natychmiastowego działania dla wszystkich
pracowników szkoły i uczniów.
3.

Członkowie zespołu ewakuacyjnego są odpowiedzialni za przebieg akcji na
poszczególnych kondygnacjach budynku, jako ostatni opuszczają piętra, sprawdzają czy
wszystkie pomieszczenia zostały opuszczone oraz stają się opiekunami uczniów którzy
przebywają na korytarzach.

4.

W czasie ewakuacji wszystkich obowiązuje bezwzględne podporzadkowanie się osobom
funkcyjnym.

5. Tylko w wypadku, gdy nastąpiło bezpośrednie zagrożenie życia, nauczyciel sam
podejmuje decyzję o ewakuacji, nie czekając na ogłoszenie alarmu.
6. Po rozpoznaniu zagrożenia i dokonaniu oceny sytuacji nauczyciel decyduje o możliwej
i najkrótszej drodze ewakuacji z budynku.
7. Po usłyszeniu sygnału alarmowego należy:







natychmiast przerwać zajęcia lekcyjne i inne prace,
pozamykać okna, szafy, biurka,
wyłączyć z pod napięcia urządzenia elektryczne,
zabrać najważniejsze rzeczy osobiste (np. dokumenty, klucze, pieniądze, leki, itp.),
nauczyciel prowadzący zajęcia opuszcza wraz z nimi pomieszczenie prowadząc
grupę do wyjścia ewakuacyjnego (pozostawiając klucz w drzwiach),
udać się korytarzem w kierunku określonym strzałkami lub określonym
przez osoby kierujące akcją ewakuacyjną (na wyznaczone miejsce zbiórki),

8. Młodzież przebywająca w pomieszczeniach I i II piętra opuszcza budynek szkoły
schodami i dwoma wyjściami udaje się na plac szkolny, zgodnie z planem graficznym –
wyznaczonej drogi ewakuacyjnej.
9. Młodzież przebywająca w pomieszczeniach parteru opuszcza budynek wyjściem
głównym i bocznym – jak na planie graficznym według oznaczonej drogi ewakuacyjnej.
Młodzież przebywająca na zajęciach wychowania fizycznego, na holu szkoły, opuszcza
pomieszczenie wyjściem głównym (bocznym) zgodnie z planem graficznym

10. Nauczyciele mają obowiązek przeciwdziałać panice, nie dopuszczać do zakłócenia
porządku w czasie ewakuacji. Zabrania się biec i zmieniać ustalony dla danej sali
kierunek ewakuacji.
11. Pracownicy administracji i obsługi pomagają nauczycielom w przeprowadzeniu ewakuacji
i opuszczają budynek szkoły jako ostatni. Na zewnątrz budynku przebywają w pobliżu
wyjść ewakuacyjnych i nie zezwalają na wejście do środka nikomu poza służbami
ratowniczy
12. Po wyprowadzeniu młodzieży z budynku należy sprawdzić obecność, tj



nauczyciele (opiekunowie) sprawdzają stan osobowy podopiecznych,
nauczyciele (opiekunowie) meldują kierownikowi/zastępcy akcji o bezpiecznym
wyprowadzeniu uczniów z obiektu i podają stan osobowy klasy

13. Na miejscu ewakuacji nauczyciel z uczniami i pozostali pracownicy przebywają do czasu
otrzymania stosownej informacji, co do powrotu do budynku i dalszej pracy i nauki.

.

