Procedura przeprowadzenia próbnej ewakuacji
(instrukcja dla nauczycieli)
Wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym opuszczają go we właściwym porządku
(ustalonym w instrukcji, a zależnym od konstrukcji budynku).
Nauczyciele muszą:
1. znać stan liczebny klasy, z którą odbywają lekcję,
2. zabrać ze sobą laptop (dziennik),
3. zadbać o przestrzeganie przez uczniów zasad ewakuacji określonych w instrukcji, np.:
 kolejność opuszczania sali - najpierw osoby znajdujące się najbliżej drzwi wejściowych do sali, potem
uczniowie z kolejnych ławek, aż do znajdujących się najdalej od wejścia,
 kolejność opuszczania piętra - na schody wchodzą najpierw uczniowie klasy z sal będących najbliżej
schodów, następnie z położonych dalej, aż po najbardziej odległe od schodów,
 kolejność opuszczania budynku szkolnego - zaczynając od najniższych pięter,
4. uformować grupy ewakuacyjne na korytarzach i sprawować opiekę nad uczniami, z którymi prowadzili
zajęcia dydaktyczne,
5. sprawdzić czy wszyscy opuścili pomieszczenie,
6. wskazać dzieciom kierunek ruchu oraz określić miejsce zbiórki,
7. zadbać, aby uczniowie udali się we właściwym kierunku - wyznaczonego miejsca zbiórki,
8. zadbać, aby wszyscy uczniowie dotarli do wyznaczonego miejsca,
9. nie dopuścić do powstania paniki wśród uczniów ani lekceważenia sytuacji.


Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).
Przebieg ewakuacji z budynków szkolnych zagrożonych pożarem
Ewakuacji powinna przebiegać w sposób sprawny, z zachowaniem całkowitej ciszy
i powagi. W sytuacji zagrożenia ogniem, dymem, substancja toksyczna, możliwością zawalenia budynku lub
wybuchem gazu z rozszczelnionej instalacji gazowej oraz prawdopodobieństwem działań terrorystycznych, nie należy
tracić czasu na wyłączenie komputerów, zamykanie okien, pakowanie akt i tym podobne czynności, Pozwoli to na
uniknięcie przeciągów mogących spowodować szybsze zadymienie lub wypełnienie niebezpiecznymi substancjami
przebiegających wewnątrz budynku dróg ewakuacyjnych.
Sposób i droga opuszczania budynku szkolnego
Zagrożony pożarem budynek należy opuszczać korzystając z wcześniej ustalonych wytyczonych
i odpowiednio oznakowanych dróg ewakuacyjnych. Drogami tymi w SP 9 są korytarze i klatki schodowe prowadzące
do drzwi ewakuacyjnych:
1) ·3 wyjścia ewakuacyjne:
a)
b)
c)

nr 1 - przy sekretariacie,
nr 2 - boczne koło sklepiku,
nr 3 - koło sali gimnastycznej na łączniku.

2) ·2 rejony ewakuacji:
a) I - chodnik wzdłuż drogi dojazdowej do szkoły,

W budynkach szkolnych ewakuacja ogłaszana jest odpowiednim sygnałem, ogłoszenie alarmu
zobowiązujące do podjęcia ewakuacji - 3 sekundowe dzwonki z przerwą 1 sekundową przez okres 30 sekund
Odwołanie alarmu i powrót do zajęć lekcyjnych - ciągły dzwonek przez 1 minutę.

Zachowanie się w przypadku, kiedy na skutek odcięcia dróg ewakuacyjnych przez silny, gesty dym nie możemy
wydostać się z budynku, w którym wybuchł pożar
Jeżeli z uzasadnionych przyczyn nie jest możliwe opuszczenie budynku, np. na skutek silnego zadymienia
korytarza lub klatki schodowej, należy schronić się w najbliższym wyposażonym w okno pomieszczeniu (pamiętając,
aby odruchowo nie zamykać się od środka na klucz!), w razie potrzeby uszczelniając szpary w drzwiach zwilżonymi
wodą szmatami, zerwanymi z okien zasłonami lub fragmentami odzieży. Jeżeli możliwe jest otwarcie okna, zawsze
trzeba skorzystać z tej okazji, aby nie ulec zatruciu toksycznymi i często bezwonnymi gazami pożarowymi mogącymi
dostać się do pomieszczenia. Otwarte okno należy tez wykorzystać do zasygnalizowania swojej obecności w budynku
osobom znajdującym się na zewnątrz. Jeśli natomiast otwarcie lub wybicie okna z różnych względów nie jest możliwe,
należy jak najszybciej o swojej sytuacji postarać się poinformować (np. telefonicznie) straż pożarną. Należy tez
wiedzieć, że w przypadku niepalnej konstrukcji budynku oraz przewidywanej w warunkach aglomeracji miejskich
szybkiej interwencji straży pożarnej wyposażonej w profesjonalny sprzęt i agregaty oddymiające w wielu przypadkach
pozostanie w zamykanym i wentylowanym lub wyposażony w okna pomieszczeniu jest znacznie mniej ryzykowne niż
próba pokonania kilkunastu metrów silnie zadymionego korytarza lub inne, nierzadko spotykane skrajnie desperacki
metody ewakuacji. Jeżeli jednak przybyli na miejsce pożaru strażacy nakażą całkowitą ewakuację obiektu, należy się
tej decyzji bezwarunkowo podporządkować.

