Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach
Adres: ul. Staszica 2
05-092 Łomianki
Tel/Fax: 22-751-56-10

Procedury postępowania w razie alarmu przeciwpożarowego
w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego
w Łomiankach.
1) Ewakuacją kieruje osoba wyznaczona przez administratora budynku (ICDS Łomianki),
dyrektor, wicedyrektor lub inna osoba do tego upoważniona.
2) Ogólne zasady w czasie ewakuacji. W czasie ewakuacji należy:
A. Ściśle stosować się do poleceń przełożonych lub prowadzących akcję ratowniczą,
B. Wyłączyć i zabezpieczyć urządzenia elektryczne i gazowe,
C. Zakończyć pracę sprzętu komputerowego oraz zabezpieczyć dane informatyczne
przed dostępem osób niepowołanych,
D. Sprawdzić pomieszczenia czy nie pozostały w nich jakieś osoby,
E. W trakcie opuszczania budynku swoim zachowaniem wpływać na sprawny i
spokojny przebieg akcji, w sposób nie wywołujący paniki,
F. Na miejscu zbiórki nauczyciel z uczniami i pozostali pracownicy przebywają do czasu
otrzymania stosownej informacji, co do powrotu do budynku i dalszej pracy i nauki,
G. W przypadku alarmu pożarowego okna powinny zostać zamknięte, drzwi zamknięte
na klamkę, zakaz zamykania drzwi na klucz.
H. W przypadku skażenia chemicznego drzwi i okna powinny być otwarte,
I. Przeciwdziałać panice wśród ewakuowanych,
J. Należy pamiętać o tym, aby w pierwszej kolejności ewakuować osoby o ograniczonej
zdolności poruszania się. Strumień ruchu powinny zamykać osoby w pełni sprawne,
K. Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji
pochylonej, starając się trzymać głowę jak najniżej (w dolnych partiach pomieszczeń
dymu jest najmniej a więcej tlenu). Usta i drogi oddechowe należy w miarę
możliwości zasłonić chustką zamoczoną w wodzie,
L. Podczas poruszania się wzdłuż dróg ewakuacyjnych przy silnym zadymieniu należy
poruszać się wzdłuż ścian, aby nie stracić orientacji.
M. Pielęgniarka szkolna bierze ze sobą apteczkę, udaje się na miejsce zbiórki i znajduje
się na środku boiska – w gotowości do udzielenia pierwszej pomocy.
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3) Zasady postępowania nauczycieli:
A. Należy zawsze sprawdzać listę uczniów na początku lekcji,
B. W przypadku usłyszenia alarmu przerywamy zajęcia, informujemy uczniów o
ewakuacji i konieczności wykonywania poleceń nauczyciela,
C. Wszystkie rzeczy osobiste dzieci zostawiają w klasie - plecaki i torby itp.,
D. Zabieramy ze sobą listy klas i długopis, wyłączamy komputer,
E. Informujemy uczniów, że należy zachować spokój,
F. Drzwi zamykamy na klamkę, zamykamy okna, jeżeli w klasie jest zaplecze nie może
być zamknięte na klucz,
G. Bezwzględny zakaz zamykania drzwi na klucz,
H. Bezwzględny zakaz używania windy,
I.

Przed wyjściem z pomieszczenia nauczyciel sprawdza czy klamka w drzwiach nie
jest nagrzana, a następnie otwiera drzwi w celu zorientowania się, którą drogą
ewakuacyjną poprowadzić uczniów,

J. Sprawnie opuszczamy klasę – ustawiamy uczniów dwójkami i poruszamy po prawej
stronie korytarza,
K. Sprawdzamy, czy wszyscy uczniowie opuścili klasę,
L. Kierujemy

się do wyjścia ewakuacyjnego zgodnie z instrukcjami osób

upoważnionych,

a jeżeli ich nie ma, poruszamy się zgodnie ze

znakami

ewakuacyjnymi,
M. Podstawową zasadą jest kierowanie się do najbliższego wyjścia, które w danej chwili
jest bezpieczne. Jest to uzależnione od miejsca powstania zagrożenia i kierunku jego
rozwoju,
N. Osoby z ograniczoną zdolnością do poruszania się należy bezpiecznie doprowadzić
do wyjścia ewakuacyjnego,
O. Nie należy dopuścić do przepychania się, biegania, wyprzedzania, tłoczenia się w
przejściach itp.,
P. Pierwszeństwo przejścia posiada grupa, która aktualnie jest w ruchu,
Q. Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji
pochylonej, starając się trzymać głowę jak najniżej (w dolnych partiach
pomieszczeń dymu jest najmniej a więcej tlenu). Usta i drogi oddechowe należy w
miarę możliwości zasłonić chustką zamoczoną w wodzie,
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R. Po opuszczeniu budynku udajemy się na miejsce zbiórki - boisko szkolne,
S. Na boisku sprawdzamy listę uczniów, stan osobowy podajemy sekretarce szkolnej,
dyrektorowi, wicedyrektorowi, kierującemu ewakuacją lub innej upoważnionej
osobie,
T. W przypadku, gdy brakuje ucznia / uczniów nauczyciel przekazuje ten fakt
dyrektorowi, wicedyrektorowi, kierującemu ewakuacją lub innej upoważnionej
osobie,
U. Należy zwrócić uwagę na porządek i bezpieczeństwo uczniów na miejscu zbiórki,
V. Każdy nauczyciel stoi przy swojej klasie, sprawuje nad nią opiekę , uczniowie nie
chodzą po boisku, nie biegają.
W. Jeżeli na boisku szkolnym trwają lekcje wychowania fizycznego zajęcia należy
przerwać i ustawić dzieci w jednym miejscu,
X. W miejscu zbiórki spokojnie czekamy na odwołanie alarmu.
4) Ewakuacja w czasie przerwy:
A. Uczniowie po usłyszeniu alarmu natychmiast ustawiają się parami pod ścianą przy
najbliższej klasie,
B. Nauczyciele dyżurujący natychmiast udają się pod klasę, zgodnie z aktualnym
planem lekcji, gdzie przejmują opiekę nad uczniami,
C. Pozostali nauczyciele niezwłocznie udają się pod klasy zgodnie z aktualnym planem
lekcji i przejmują opiekę nad uczniami,
D. Nauczyciele, którzy zauważą grupę uczniów / ucznia bez opieki dołączają takie
osoby do swojej grupy i przeprowadzają ewakuację,
E. Na korytarzu grupy podporządkowują się dyrektorowi, wicedyrektorowi,
kierującemu ewakuacją lub innej upoważnionej osobie,
F. Jeżeli na korytarzu nie ma osoby dowodzącej akcją poruszamy się zgodnie ze
znakami ewakuacyjnymi.
G. Na miejscu zbiórki nauczyciele ustawiają dzieci klasami.
5) Ewakuacja w przypadku, gdy uczeń znajduje się poza klasą lub pomieszczeniem, w którym
ma zajęcia:
A. Uczeń po usłyszeniu sygnału alarmu natychmiast wychodzi z pomieszczenia, w
którym się znajdował,
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B. Na korytarzu dołącza do pierwszej napotkanej grupy i podporządkowuje się
poleceniom nauczyciela (nie wraca do klasy i nie szuka uczniów ze swojej grupy),
C. Jeżeli na korytarzu nie ma nikogo kieruje się najkrótszą drogą do wyjścia
ewakuacyjnego i udaje się na zbiórkę na boisko szkolne,
D. Na miejscu zbiórki uczeń zgłasza się do nauczyciela,
E. W przypadku, gdy droga ewakuacyjna została odcięta uczeń udaje się w miejsce
najbardziej oddalone od źródła zagrożenia i za pomocą wszelkich środków i
sygnałów przekazuje informacje, że jest uwięziony i gdzie się znajduje,
F. Nauczyciel nie szuka ucznia, którego nie było w klasie lub pomieszczeniu, lecz
zajmuje się całą grupą i postępuje zgodnie z procedurą ewakuacji.
G. W przypadku, gdy brakuje ucznia / uczniów nauczyciel przekazuje ten fakt
dyrektorowi, wicedyrektorowi, kierującemu ewakuacją lub innej upoważnionej
osobie.
6) Nauczyciel nie sprawujący opieki, nie mający lekcji.
A. Wspomaga nauczycieli w kierowaniu uczniów do wyjść,
B. Kontroluje pomieszczenia inne, niż sale lekcyjne, w których mogą przebywać
dzieci np. toalety,
C. Na miejscu zbiórki wspomaga innych nauczycieli w sprawowaniu opieki nad
uczniami.
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