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ZASADY  POSTĘPOWANIA  W  PRZYPADKU  ZAGROŻENIA  POŻAROWEGO  
W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  IM.  KS.  STEFANA  JONIAKA  W  NIEGOWONICACH  

 

I. ZAGROŻENIE  POŻAROWE 
 

1. Każdy kto zauważy pożar lub uzyskał informacje o pożarze czy zagrożeniu, obowiązany jest 

zachować spokój i nie stwarzając paniki natychmiast zaalarmować: 

 

1) wszystkie osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru i narażone na jego skutki; 

 

2) straż pożarną nr telefonu  998 lub 112  podając: 

a) co się pali (rodzaj obiektu, pomieszczenia) i czy w bezpośrednim sąsiedztwie pożaru 

znajdują się materiały łatwopalne itp.; 

b) dokładny adres (miejscowość, ulica, nr budynku), numer telefonu, z którego podaje się 

informację oraz imię i nazwisko; 

c) czy są zagrożeni ludzie (ilość osób przebywających w obiekcie, czy zachodzi konieczność 

przeprowadzenia ewakuacji). 

 

UWAGA !!! po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez dyżurnego telefonistę, należy odłożyć 
                          słuchawkę i odczekać przy telefonie na ewentualne sprawdzenie. 
 

3) Dyrektora szkoły. 
 

2. Po zaalarmowaniu straży pożarnej, należy niezwłocznie przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy 

podręcznego sprzętu gaśniczego. 

 

3. Do czasu przybycia jednostki ratowniczo – gaśniczej działaniami kieruje dyrektor, wice dyrektor,  

a w razie ich nieobecności jeden z nauczycieli lub osoba najbardziej opanowana i energiczna. 

 

4. Podejmując działania czynne należy zachować następującą kolejność : 

 

1) przeprowadzić ewakuację dzieci i młodzieży oraz osób zagrożonych; 
2) udzielić pomocy poszkodowanym i zagrożonym; 
3) odłączyć dopływ energii elektrycznej i gazu (lub inne media) do budynku; 
4) usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie znajdujące się tam materiały 
      palne, wybuchowe, toksyczne, a także cenny sprzęt i urządzenia oraz ważne dokumenty, 
      nośniki informacji itp.; 
5) nie otwierać drzwi i okien bez uzasadnionej potrzeby; 
6) otwierając drzwi do pomieszczeń, w których powstał pożar, należy zachować szczególną  
      ostrożność-wskazane jest schowanie się za, drzwi bądź zasłonięcie twarzy; 
7) poruszając się w pomieszczeniach zadymionych należy to robić w pozycji pochylonej  
      jak najbliżej podłogi z zasłoniętymi ustami i nosem, np. wilgotną chusteczką, ręcznikiem, 
      szmatką. 

   
5. W przypadku konieczności przeprowadzenia ewakuacji osób przebywających w budynku, przed 

przybyciem jednostek straży pożarnej dyrektor lub osoba przez niego upoważniona ogłasza 

ewakuację budynku, pomieszczeń. 

 

6. Po przybyciu jednostek ratowniczo – gaśniczych należy podporządkować się poleceniom 

kierującego działaniami oraz udzielić niezbędnych informacji dotyczących pożaru, kierunków jego 

rozprzestrzeniania i zagrożenia ludzi. 
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II. PROCEDURA  ALARMOWANIA  O  ZAISTNIAŁYM  ZAGROŻENIU 
 

1. Trzy krótkie sygnały-to głos dzwonka elektrycznego, ręcznego lub gongu. 

2. W przypadku usłyszenia w/w alarmu, należy wykonać następujące czynności: 

 

1) opuścić swoje pomieszczenie kierując się do najbliższego wyjścia klatki schodowej stanowiącej 

drogę ewakuacji, stosując się do poleceń nauczyciela; 

2) w przypadku, gdy opuszczenie danej kondygnacji klatką schodową  ze względu na zadymienie 

lub ogień jest niemożliwe, skierować się na kondygnację nie objętą pożarem (lub miejsce nie 

objęte pożarem) zachowując bezwzględny spokój; 

3) należy również zaalarmować głosem lub innymi środkami o miejscu swego pobytu i czekać  

na ewakuację: 

a) Nauczyciele prowadzący zajęcia przeprowadzają ewakuację uczniów pozostających pod 
ich opieką.  

b) Nauczyciele przebywający na terenie szkoły, którzy w czasie alarmu nie prowadzą 
zajęć, są zobowiązani do udzielenia pomocy w ewakuacji wychowawcom klas 
młodszych oraz przedszkola. 

c) Za ewakuację dzieci i uczniów przebywających w stołówce szkolnej w czasie śniadania, 
obiadu czy podwieczorku, odpowiedzialni są nauczyciele przedszkola, nauczyciele 
pełniący tam dyżur, w innym wypadku pracownicy kuchni i obsługi. 

d) Pracownicy obsługi w czasie ewakuacji zobowiązani są do sprawdzenia toalet, szatni i 
odpowiedzialni są za ewakuację uczniów tam przebywających. 

 
III.   ORGANIZACJA   EWAKUACJI 

 

1. W przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność przeprowadzenia ewakuacji osób i 

mienia z budynku szkoły, decyzję o podjęciu ewakuacji podejmuje dyrektor szkoły. 

2. Po podjęciu decyzji o ewakuacji osób i mienia należy: 

 

1) niezwłocznie powiadomić wszystkich pracowników przebywających na terenie ewakuowanego 

odcinka o powstaniu i charakterze zagrożenia oraz konieczności przeprowadzenia ewakuacji; 

2) do powiadomienia wykorzystać istniejące w obiekcie środki łączności wewnętrznej; 

3) kierujący akcją ewakuacyjną wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji grup dzieci  

lub młodzieży, ponadto ustala ewentualną potrzebę ewakuacji sprzętu i mienia, określając w tym 

celu sposoby, kolejność i rodzaj ewakuowanego mienia. 

Odpowiedzialność za grupy dzieci lub młodzieży spoczywa na osobach prowadzących w danym 

czasie zajęcia z poszczególnymi grupami; 

4) w pierwszej kolejności należy: 

1)  ewakuować osoby z tych pomieszczeń, w których powstał pożar, lub które znajdują się na drodze 

rozprzestrzeniania się ognia oraz pomieszczeń, z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg 

ewakuacji może zostać odcięte przez pożar lub zadymienie; następnie ewakuować osoby poczynając 

od najwyższych kondygnacji; 

2) dążyć do tego, aby wśród ewakuowanych w pierwszej kolejności były osoby o ograniczonej  

z różnych względów zdolności poruszania się, natomiast zamykać strumień ruchu powinny osoby, 

które mogą poruszać się o własnych siłach. 

5) Podczas ewakuacji z pomieszczeń, strumienie ludzi należy kierować na poziome drogi ewakuacyjne 

(korytarze), a następnie zgodnie z kierunkami określonymi przez znaki ewakuacyjne zgodne  

z PN – 92 / N – 01256 / 02 na klatki schodowe i wyjścia poza obszar zagrożony pożarem  

      lub na zewnątrz obiektów.  

6)   O koncentracji osób ewakuowanych poza strefami zagrożonymi pożarem decyduje kierujący akcją 

ewakuacyjną. 
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7)   Osoby z ograniczoną zdolnością poruszania się należy ewakuować przy wykorzystaniu wózków  

      bądź przenosić na rękach. 

8) W przypadku blokady dróg ewakuacyjnych, należy niezwłocznie, dostępnymi środkami np. 

telefonicznie, bezpośrednio lub przy pomocy osób znajdujących się na zewnątrz odciętej strefy, 

powiadomić kierownika akcji ewakuacyjnej.  

9) Ludzi odciętych od wyjścia, a znajdujących się w strefie zagrożenia, należy zebrać w pomieszczeniu 

najbardziej oddalonym od źródła pożaru i w miarę posiadanych środków oraz istniejących 

warunków, ewakuować z zewnątrz, przy pomocy sprzętu ratowniczego przybyłych jednostek 

Państwowej Straży Pożarnej lub innych jednostek ratowniczych. 

10) Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej, starając  

się trzymać głowę jak najniżej, ze względu na mniejsze zadymienie panujące w dolnych partiach 

pomieszczeń i korytarzy. 

11) Podczas ruchu przez mocno zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy poruszać się wzdłuż 

ścian, by nie stracić orientacji co do kierunku ruchu. 

12) Po zakończeniu ewakuacji, tj. opuszczeniu budynku szkoły czy zagrożonej strefy, opiekun danej 

grupy osób, zobowiązany jest do sprawdzenia, czy wszyscy ludzie opuścili poszczególne 

pomieszczenia.  

13) W razie podejrzenia, że ktoś został w zagrożonej strefie, należy natychmiast zgłosić ten fakt 

jednostkom ratowniczym przybyłym na miejsce akcji i przeprowadzić ponowne sprawdzenie 

pomieszczeń budynku. 

 
        Opracował Bogdan Gądek 

                         dnia 31.08.2017 


