WEWNĘTRZNA INSTRUKCJA EWAKUACJI
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR1. IM. HENRYKA
SIENKIEWICZA W ZAKRZEWIE.

1. SYGNAŁ ALARMOWY.
Do niezwłocznego i sprawnego opuszczenia budynku szkolnego
zobowiązani są wszyscy po usłyszeniu specjalnego sygnału
alarmowego: trzy kolejno następujące po sobie dzwonki o trzydziesto
sekundowej długości brzmienia.
Bezpieczna ewakuacja wymaga dużej
i przestrzegania przedstawionych poniżej zasad.

samodyscypliny

2. SPOSÓB I KOLEJNOŚĆ OPUSZCZANIA OBIEKTU.
Zasady organizacji grupy uczniów w celu ewakuacji:
Nauczyciel lub inna osoba odpowiedzialna za uczniów sprawdza
stan osobowy klasy (czy nikt nie wyszedł do wc, itp.), ustala szyk,
w którym będą się przemieszczać, określa kierunek, wyznacza
imiennie osoby, które będą szły na początku grupy i które ją
zamykają.

Następnie nauczyciel bezwarunkowo zabiera ze sobą dziennik.
Po wyjściu z sali zamyka drzwi pozostawiając klucz w zamku od strony
korytarza.
Nauczyciel, który zauważył pożar wyprowadza uczniów
wyjściem głównym ze szkoły, pozostawiając ich pod chwilową opieką
woźnej i informuje o zagrożeniu dyrektora szkoły lub osobę go
zastępującą.
Woźna w tym czasie nie wpuszcza do budynku szkolnego osób
postronnych, uczniów i rodziców.
Dyrektor wraz z nauczycielem i wezwanym przez niego
konserwatorem – ogrodnikiem Ida ocenić zagrożenie. Konserwator –
ogrodnik zabiera ze sobą klucz od pomieszczenia wodomierzowego.
Jeżeli istnieje możliwość pojęcia próby gaszenia ognia, konserwator –
ogrodnik udaje się do drugiego pomieszczenia wodomierzowego,
gdzie zrywa plomby i uruchamia obejście przeciwpożarowe.
Następnie przystępuje do gaszenia ognia.
PLAN EWAKUACJI:
PIWNICA:
Nauczyciel z sali 23 wyprowadza uczniów ze swojej sali do wyjścia
ewakuacyjnego nr 1 (przy sali numer 23), a następnie wychodzą
nauczyciele z sal 22, 21. Wymienieni nauczyciele idą przed swoimi
grupami, nie dopuszczając do chaosu, niepotrzebnego tłoczenia się
i wzajemnego popychania. Nauczyciel z sali nr 21 zobowiązany jest
do sprawdzenia sal: oraz łazienek, upewniając się, czy wszyscy
opuścili te pomieszczenia, po czym udaje się na miejsce zbiórki.
Nauczyciele z sal 19 i 20 wyprowadzają uczniów wyjściem
ewakuacyjnym przy szatniach.

PARTER:
Do wyjścia ewakuacyjnego nr 3 (przy sali 123) udają się nauczyciele
wraz z uczniami z sal 123, 122, 121 i 120 i 119. Wymienieni
nauczyciele idą przed swoimi grupami, nie dopuszczając do chaosu,
niepotrzebnego tłoczenia się i wzajemnego popychania. Nauczyciel
z sali nr 119 zobowiązany jest do sprawdzenia sal: oraz łazienek,
upewniając się, czy wszyscy opuścili te pomieszczenia, po czym udaje
się na miejsce zbiórki.
Pracownicy sekretariatu zabezpieczają dokumenty i wychodzą
wyjściem ewakuacyjnym nr 2 (wejście do szkoły podstawowej) jako
ostatni.
Do wyjścia nr 2 udają się również osoby przebywające w gabinecie
dyrektora i gabinecie pedagoga szkolnego.
I PIĘTRO:
Nauczyciel z sali 202 wyprowadza uczniów ze swojej sali do wyjścia
ewakuacyjnego nr 2 (wejście do szkoły podstawowej), a następnie
wychodzą nauczyciele z sal 203, 205,205a, 206, 207 i biblioteki.
Wymienieni nauczyciele idą przed swoimi grupami, nie dopuszczając
do chaosu, zbiegania po schodach, niepotrzebnego tłoczenia się
i wzajemnego popychania. Nauczyciel z sali nr 207 zobowiązany jest
do sprawdzenia sal: oraz łazienek, upewniając się, czy wszyscy
opuścili te pomieszczenia, po czym udaje się na miejsce zbiórki.
Nauczyciele przebywający w pokoju nauczycielskim wychodzą jako
ostatni i ustalają między sobą kto zabiera dzienniki i zeszyt zastępstw.

SALA GIMNASTYCZNA:
Nauczyciel prowadzący zajęcia na sali gimnastycznej wyprowadza
wszystkich uczniów z sali oraz szatni wyjściem ewakuacyjnym nr 4 na
zewnątrz obiektu i udaje się na miejsce zbiórki czyli boisko szkolne.
Drugi nauczyciel prowadzący zajęcia w sali korekcyjnej również
wyprowadza uczniów wyjściem nr 4, sprawdza przyległe do sali
pomieszczenia i również udaje się na miejsce zbiórki.

3. EWAKUACJA PODCZAS TRWANIA PRZERWY
SRÓDLEKCYJNEJ.
a) W przypadku, gdy uczniowie spędzają przerwę wewnątrz
obiektu
Wszyscy przebywający na zewnątrz budynku, po usłyszeniu sygnału
alarmowego, niezwłocznie udają się na zbiórkę do MONY i oczekują
na polecenia oraz dyspozycje osoby odpowiedzialnej za
przeprowadzenie ewakuacji.
Osoby, które w chwili alarmu przebywają wewnątrz obiektu,
niezwłocznie udają się w kierunku najbliższego wyjścia
ewakuacyjnego, a następnie kierują się do miejsca zbiórki na boisku
szkolnym.
Ruchem na poszczególnych piętrach kierują nauczyciele dyżurujący
akurat wtedy na tych kondygnacjach. Nauczyciele przebywający
w pokoju nauczycielskim natychmiast ustalają kto spośród nich
zabiera wszystkie dzienniki lekcyjne i zeszyt zastępstw (w celu
wyniesienia ich na zewnątrz budynku), a kto przechodzi na

poszczególne korytarze, aby wspomóc
i zaopiekować się klasami w miejscu zbiórki.

przebieg

ewakuacji

Wychowawcy sprawdzają obecność w swoich klasach na podstawie
listy z dziennika lekcyjnego; w przypadku nieobecności wychowawcy
stan klasy na miejscu zbiórki sprawdza inny nauczyciel.
Sprawdzenie pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach należy
do obowiązków nauczyciela dyżurującego, który opuszcza korytarz
jako ostatni.

4. OGÓLNE UWAGI DOTYCZACE EWAKUACJI.
1. Uczniowie zabierają ze sobą plecaki - bez pakowania się.
2. Nauczyciele pamiętają o zamknięciu okien i zabraniu ze sobą
dzienników lekcyjnych.
3. Sale lekcyjne pozostawiamy otwarte.
4. Uczniowie muszą sprawnie wychodzić, zgodnie z opisaną
kolejnością.

