Procedura ewakuacji uczniów i nauczycieli z budynku Szkolnego Punktu
Konsultacyjnego im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w
Chicago w razie zagrożenia

KAŻDY, kto zauważy zagrożenie ma obowiązek powiadomić kierownika szkoły, a
gdy jest to niemożliwe, powiadomić odpowiednie służby ratownicze. Po
wykręceniu numeru alarmowego 911 i zgłoszeniu się dyżurnego należy spokojnie
i wyraźnie podać:
• swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o
zdarzeniu,
• adres i nazwę obiektu,
• co się dzieje, ewentualnie w którym miejscu budynku,
• czy występuje zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego,
• po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia
zgłoszenia.
KIEROWNIK SZKOŁY
Podejmuje decyzję o zakresie ewakuacji (pełnej lub częściowej). Nadzoruje
przestrzeganie ustaleń zawartych w niniejszej procedurze. Nakazuje
powiadomienie specjalistycznych służb ratowniczych. Nakazuje uruchomienie
elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji w szczególności: transport,
załadunek i ochrona dokumentacji szkoły, zabezpieczenie instalacji gazowej,
wodnej i elektrycznej, otwarcie wyjść ewakuacyjnych. Wprowadza zakaz wejścia i
wjazdu na teren szkoły osób postronnych. Organizuje akcję ratowniczą. Zarządza
ewakuację samochodów. Określa miejsce deponowania ewakuowanego mienia.
Współdziała ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi. (Policja, Strażą pożarną,
Pogotowiem ratunkowym).

WOŻNY
• treść otrzymanej informacji o zagrożeniu przekazuje do: kierownika,
ochraniarza, sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego,
• wstrzymuje wejście na teren szkoły postronnych osób,
• zgłasza ochraniarzowi lub głównemu inżynierowi konieczność wyłączenia
dopływu prądu elektrycznego oraz gazu (jeśli taka konieczność istnieje)
• podejmuje działania ratowniczo-gaśnicze przy użyciu gaśnic i hydrantów
wewnętrznych do czasu przybycia jednostek ratowniczych,
• wykonuje czynności zlecone przez kierownika
WYCHOWAWCA KLASY/NAUCZYCIEL
W razie zagrożenia:
• po usłyszeniu sygnału alarmowego natychmiast przerywa zajęcia lekcyjne i inne
prace,
• ogłasza alarm dla uczniów,
• przeciwdziała wszelkim objawom paniki,
• opuszcza budynek razem z uczniami zgodnie ze ścieżkami ewakuacyjnymi,
zabiera ze sobą dziennik lekcyjny
•

Informuje telefonicznie rodziców/opiekunów o zaistniałym zdarzeniu i
miejscu przebywania uczniów

PROCEDURA EWAKUACJI SZKOŁY
NAUCZYCIEL
• opuszczając salę lekcyjną pozostawia drzwi zamknięte (nie na klucz), okna
również powinny zostać zamknięte,
• nadzoruje przebieg ewakuacji swoich uczniów, dbając o ich bezpieczeństwo,

• po opuszczeniu obiektu udaje się z grupą uczniów na miejsce zbiórki, ustawia w
dwuszeregu i sprawdza obecność. Tak ustawiona grupa pozostaje na miejscu
razem z nauczycielem do czasu wydania odpowiednich decyzji przez kierownika
lub dowódcę akcji ratowniczej,
• w razie stwierdzenia nieobecności ucznia, zgłasza ten fakt natychmiast służbie
kierującej akcją ratowniczą,
• po sprawdzeniu listy uczniów sprawdza ich stan zdrowia, zwracając szczególną
uwagę na zawroty głowy, wymioty, kaszel, ból głowy, chwilowe omdlenia,
złamania, potłuczenia itp.
POZOSTALI PRACOWNICY PRZEBYWAJĄCY NA TERENIE SZKOŁY
W razie zagrożenia:
• włączają się do akcji ratowniczo-gaśniczej,
• pomagają w ewakuowaniu się osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia,
• pomagają innym nauczycielom ewakuującym uczniów,
OBOWIAZKI UCZNIÓW W PRZYPADKU OGŁOSZENIA NAKAZU EWAKUACJI
Każdy uczeń przebywający w szkole po usłyszeniu sygnału alarmu ewakuacyjnego
powinien bezwzględnie stosować się do poleceń nauczyciela lub pracowników
szkoły w tym:
• ustawić się w kierunku wyjścia z pomieszczenia,
• na komendę nauczyciela, bez paniki, żwawym krokiem w sposób
uporządkowany, udać się do wyjścia ewakuacyjnego,
• niezwłocznie meldować nauczycielowi o przypadkach szczególnych, np. uczniach
przebywających poza klasą (np. w toalecie), przypadkach zasłabnięcia, omdlenia
kolegów itp.
• w przypadku zadymienia na polecenie nauczyciela poruszać się w pozycji
pochylonej lub na czworakach poruszając się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji
co do kierunku ruchu (usta i drogi oddechowe należy w miarę możliwości
zasłaniać chustką zmoczoną w wodzie),

• w przypadku odcięcia dróg ewakuacyjnych zamknąć się w najbardziej odległej
klasie i niezwłocznie w dostępny sposób informować o potrzebie ewakuacji osoby
już ewakuowane,
• bez polecenia nauczyciela nie wolno opuszczać miejsca punktu zbiorczego.
OGOLNE ZASADY POSTEPOWANIA PODCZAS EWAKUACJI
• zachować spokój i opanowanie,
• wszystkie osoby opuszczające szkołę powinny przystąpić do ewakuacji
postępując zgodnie z zaleceniami i udać się na wyznaczone miejsce ewakuacji,
• wytypowane osoby do działań zabezpieczających ewakuację winny przystąpić do
wykonywania przypisanych im zadań,
• szczegółowy plan ewakuacji z oznaczeniem najbliższych dróg ewakuacji znajduje
się w bibliotece oraz na stronie internetowej szkoły,
• w przypadku konieczności ratowania lub samo ratowania się z zadymionego
pomieszczenia, należy pamiętać, że najmniejsze zadymienie występuje przy
posadzce, trzeba więc pełzać lub czołgać się i głowę trzymać jak najniżej,
DROGI EWAKUACYJNE I KIERUNKI EWAKUACJI
W każdym przypadku wymagającym ewakuacji należy postępować zgodnie z
planem ewakuacji szkoły oraz ewakuować się wyznaczonymi drogami
ewakuacyjnymi. Plan szkoły w raz z oznakowanymi numerami wyjść znajduje się w
załączniku.
Uczniowie z sal na parterze nr 160, 159 ewakuują się wyjściem K
Uczniowie z sal 156, 154, 153, 145 ewakuują się wyjściem głównym w holu szkoły
Uczniowie z sal 134, 136 ewakuują się wyjściem H
Uczniowie zajmujący sale na I piętrze ewakuują się wyjściem J
Ostateczna decyzja dotycząca kierunku ewakuacji należy do opiekuna grupy i
zależy od zaistniałej sytuacji, niekoniecznie musi pokrywać się z kierunkiem
określonym przez znaki ewakuacyjne.

