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EWAKUACJA PODCZAS LEKCJI
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W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1. Alarm o rozpoczęciu ewakuacji powinien być ogłoszony dla całego obiektu ustalonym
sygnałem w sposób nie wywołujący paniki. Sygnał ten określono jako trzy długte następujące po
sobie sygnały ogłaszane za pomocą dzwonka elektrycznego.

2. Pracownicy dydaktyczni po otrzymaniu informacji o poż,arze i konieczności ewakuac.ji
przystępują do ewakuacji:

' uczniowie ustawiają się w dwójkach lub ,,gęsiego" przy swoich salach lekcyjnych,
' nauczyciele ustalają kierunek prowadzenia ,ewakuacji ( w zależności od rozwoju sl.tuacji

pozarowej).

3. Odpowiedzialność nauczycieli:

pracownicy Świetlicy odpowiadaj ą za uczniów przebywających na świetlicy szkolnej
i jadalni i wyprowadzalą ich wyjściem północnym na boisko szkolne"
pracownicy biblioteki odpowiadają za uczniów tam przebywających i wyprowadzają ich
wyjściem północnym na boisko szkolne,

' nau;zyciele uczący w sali nr 5 (zerówka) odpowiadają za uczniow tam przeblrvających
i wyprowad zają ich głownym wyj ściem,

' nauczyciele uczący w sali gimnastycznej odpowiadają za uczniów tam przebywających
i wyprowadzająich wyjściem przy sali gimnastycznej na boisko szkolne,

' nauczyciele uezący w sali 38,39 odpowiadaj ą za uczniów tam przebywających
i wyprowadzaląich wyjściem głównym na boisko szkolne,

' nauczyciele uczący w sali 40,47 odpowiadaj ą za uczniów tam przebywąących
i wyprowadzająich wyjściem północnym na boisko szkolne,

' nauczyciele uczący w sali 44,46,48,48a odpowiadĄą za uczniów tałn przebywających
i wyprowadzająich klatką schodową południowąptzęz wyjście główne na boisko szkolne,

' nauczyciele uczący w sali 49,50,51 odpowiadają za uczniów tam przebywających
i wyprowadzĄą ich klatką schodową południową do wyjścia przy sali gimnastycznej
na boisko szkolne,

' nauczyciele uczący w sali 52,53 odpowiadaj ą za uczniów tam przebywających
i wyprowadzająich klatką schodową północną do wyjścia północnego na boisko szkolne,

' nauczyciele uazący w sali 55,56,57 odpowiadają za uczniów tam przebyłvających
i wyprowadząąich klatką schodową południowąprzęz wyjście główne na boisko szkolne,

' nauczyciele uczący w sali 58,59 odpowiadaj ą za uczniów tam przebywającyclr
i wyprowadzająich klatką schodową północną przez wyjście północne na boisko szkolne,

' nauczyciele uczący w sali 60,6I odpowiadaj ą za uczniów tam przebywających
i wyprowadzĄąich klatką schodową północną przez wyjście północne na boisko szkolne.

4,Osoby odpowiedzialnę za otwieranie drzwi ,- kucharz, pomoc kuchenna - drzwi północnej
klatki schodowej, wożna stojąca przy drzwiach - dtzwt na boisko szkolne, wicedyrektor
ldyrektor/ - drzwi ewakuacyjne w pokoju nauczycielskim.



5. Osoby odpowiedzialnę za odcięcie dopłyłvu prądu - kierownik gospodarczy, konserwator.

6. Osoby odpowiedzialne za wyłączenie dopływu gazu- kucharz, pomoc kuchenna.

7. Osoby odpowiedzialnę za powiadomienie całego stanu osobowego szkoły o obowiązku
opuszczenia obiektu zapomocątuby - dyrektor

8.Osoby odpowiedzialne za kontrole poszczegolnych kondygnacji, pomieszczeń" korytarzy
i klas po opuszczeniuprzęz ewakuowanych:
piwnica * pomoc kuchenna,
parter * pedagog szkolny,
pierwsze piętro - kierownik gospodarczy lwicedyrektor szkołyl,
drugie piętro - nauazy ciel-bibliotekarz, pedago g szkolny.

9.Osoby odpowiedzialne za dzienniki lekcyjne nauczyciele przebywający w pokoju
nauczycielskim, księgowa.

10. Sękretarz Szkoły powiadamia przechodniów o ewakuacji szkoły, z prośbą o przechodzenie
na drugą stronę ulicy (ze szczegolnym uwzględnieniem wejścia głównego do szkoły od strony
ulicy).

11. Po ewakuowaniu wszystkich uczniów i pracowników szkoły na boisko szkolne należy
sprawdzić stany osobowe w klasach. Stany osobowe klas należy zgłosić do Dyrektora Szkoły.
W przypadku niezgodności poinformować o tym dowódcę akcji ratowniczej.

72. Po ewakuowaniu wszystkich pracownikow szkoły, nauczyciele zgłaszĄą się do Dyrektora
szkoły /wicedyrektora./, pracownicy administracyjno - obsługowi do kierownika gospodaTczego
w celu sprawdzenia stanu osobowego.

13. W pierwszej kolejności należy ewakuowaó osoby przebywĄące w obszuze bezpośrednio
zagrożonym ogniem.

14, Ewakuację należy prowadzić w sposób zotgantzowany zgodnie z kieruŃami określonymi
przęz znaki ewakuacyj ne i warunkami wywołanyml przęz pożar .

15. Zwrocic szczegolną uwagę na sprawdzenie pomieszlzeń, zakamarków, czy nie zostały tam
osoby.

16. Od chwili ogłoszenia ewakuacji do jej zakończenia, odpowiedzialnym za grupę osób
przebywających w budynku jest osoba, która w momencie ogłoszenia alarmu sprawowałanadzór
właścicielski obiektu,
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