Scenariusz próbnej ewakuacji Internatu Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej
Siennica Różana 266A
Cel ewakuacji: sprawdzenie stopnia przygotowania do działań w sytuacji
zagrożenia np. pożarem.
Ewakuacja próbna polega na natychmiastowym przemieszczeniu osób z rejonów,
w których nastąpiło nieprzewidziane, bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia
w konsekwencji katastrofy, awarii, pożaru lub innych zdarzeń.
Ewakuacja odbędzie się dnia 26-10-2017 r. - godz. rozpoczęcia 16.30
Miejsce zbiórki wszystkich ewakuowanych osób – boisko szkolne (asfaltowe)

Miejsce zbiórki wszystkich
ewakuowanych osób
– boisko szkolne (asfaltowe)

Rodzaj zagrożenia : pożar w pomieszczeniu kuchennym znajdującym się na
parterze .

PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ORGANIZACJA DZIAŁANIA
DYREKTOR SZKOŁY:
1.Podejmuje decyzję o ewakuacji.
2.Nakazuje ogłoszenie alarmu i powiadomienie specjalistycznych służb
ratowniczych.
3.Organizuje i kieruje akcją ratowniczą (ewakuacją) :
- określa miejsce ewakuacji ludzi i ewakuowanego mienia – boisko szkolne
asfaltowe
- wprowadza zakaz wejścia i wjazdu na teren internatu
- nakazuje uruchomienie elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji
w szczególności: otwarcie wyjść ewakuacyjnych, ochronę dokumentacji szkoły,
wyłączenie zasilania instalacji elektrycznej.
4.Współdziała ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi.
Wychowawcy internatu:
Zgodnie z decyzją dyrektora szkoły:
1) alarmują niezwłocznie osoby będące w obiekcie internatu i strefie zagrożenia.
2) wzywają Państwową Straż Pożarną 998 - zgłaszając zagrożenie pożarowe.
3) powiadamiają personel pomocniczy internatu.
4) sygnałem alarmowym wzywają do natychmiastowej ewakuacji :
sygnał dźwiękowy - trzy dzwonki „krótki, długi” na przemian w krótkich
odstępach czasu
słownie – „uwaga, ćwiczebny alarm pożarowy” (powtarzany trzykrotnie)
- wstrzymuje wejście na teren internatu.
- otwierają pozostałe drzwi ewakuacyjne internatu.
Personel pomocniczy szkoły (pracownicy kuchni i kotłowni):
- opuszczają pomieszczenia, w których pracują .
Nauczyciele wychowawcy:
1) odpowiadają za bezpieczeństwo wychowanków internatu, którzy znajdują się w
budynku w momencie wszczęcia alarmu. Nie oddalają się od swej grupy pod
żadnym pozorem i są bezwzględni w egzekwowaniu posłuchu i dyscypliny.
2) nakazują wychowankom pozostawienie wszystkich rzeczy osobistych w
pokojach.
3) sprawdzają czy wszyscy wychowankowie opuścili pokoje mieszkalne, łazienki,
WC i inne pomieszczenia.
4) w wyznaczonym miejscu ewakuacji ponownie sprawdzają obecność uczniów po
czym niezwłocznie przekazują informacje o stanie osobowym uczniów
dyrektorowi szkoły – o wszelkich różnicach powiadamiają kierującego ewakuacją.

Uczniowie:
Każdy wychowanek przebywający w budynku internatu po usłyszeniu alarmu
ewakuacyjnego powinien bezwzględnie dostosować się do poleceń nauczyciela
wychowawcy, w tym:
- ustawić się w sposób uporządkowany (dwuszereg) w kierunku wyjścia z pokoi,
- na komendę nauczyciela wychowawcy, bez paniki, żwawym krokiem (nie
biegiem) w sposób uporządkowany udać się do wyjścia ewakuacyjnego zgodnie z
oznaczeniami kierunku ewakuacji,
- niezwłocznie meldować nauczycielowi wychowawcy o przypadkach
szczególnych, np.: przekazać znane informacje o uczniach przebywających poza
klasą (np. w toalecie), zgłaszać natychmiastowo przypadki zasłabnięcia, omdlenia
itp.
- po wyjściu z obiektu szkoły ustawiać się na boisku szkoły (w miejscu ewakuacji)
Osoby przebywające w mieszkaniach znajdujących się w budynku internatu :
- opuszczają pomieszczenia, w których przebywają i udają się na miejsce zbiórki
wszystkich ewakuowanych.
PRZEBIEG EWAKUACJI - realizacja procesu alarmowania, powiadamiania
i kierowania próbną ewakuacją :
1. Wychowawca zauważa ogień w pomieszczeniu kuchennym przeznaczonym dla
wychowanków, powiadamia o pożarze dyrektora szkoły, w przypadku
nieobecności inną osobę decyzyjną (wicedyrektor, kierownicy) i wyłącza
wyłącznik prądu dla tego pomieszczenia.
2. Dyrektor szkoły przeprowadza ocenę i analizę zagrożenia
PODEJMUJE DECYZJĘ o ewakuacji.
3. Dyrektor organizuje i kieruje akcją ratowniczą (ewakuacją)
- upoważniona przez dyrektora osoba powiadamia straż pożarną.
4. Nauczyciel wychowawca uruchamia i ogłasza alarm:
- dźwiękowy - trzy dzwonki „krótki, długi” na przemian, w krótkich odstępach
czasu
- słownie – „uwaga, ćwiczebny alarm pożarowy”
- otwiera wszystkie wyjścia ewakuacyjne z budynku szkoły
- wstrzymuje wejście na teren internatu.
5. Wychowawcy, zgodnie z procedurą, przygotowują wychowanków do
ewakuacji, po przeliczeniu wychowanków rozpoczynają ich wyprowadzanie z
budynku internatu zgodnie z oznaczonym kierunkiem ewakuacji (nauczyciel
wychodzi ostatni za grupą wychowanków) – według ustalonej zasady:

Parter:
1. Osoby przebywające w pomieszczeniach na parterze wychodzą wyjściem
głównym na boisko o podłożu asfaltowym.
2. Pracownicy kuchni i kotłowni wychodzą wyjściami ewakuacyjnymi na
boisko o podłożu asfaltowym.
I piętro:
1. Osoby przebywające w pomieszczeniach na I piętrze wychodzą klatką
ewakuacyjną i wyjściem ewakuacyjnym bocznym na boisko o podłożu
asfaltowym.
II piętro:
1. Osoby przebywające w pomieszczeniach na II piętrze wychodzą klatką
główną i wyjściem ewakuacyjnym głównym na boisko o podłożu
asfaltowym.
Nauczyciele po przeliczeniu uczniów i złożeniu informacji dyrektorowi
szkoły pozostają z wychowankami na boisku/placu szkolnym – w miejscu
ewakuacji oraz przestrzegają (bezwzględnie) dyscypliny w swoich grupach.
6. Wychowawca wychodzący ostatni z budynku wyłącza główny wyłącznik prądu.
7. Dyrektor szkoły przyjmuje meldunki od nauczycieli o ilości osób
ewakuowanych, składa meldunek dowódcy przybyłej straży pożarnej i przekazuje
kierownictwo dalszą akcją ratowniczą.
8. Omówienie przebiegu ćwiczenia - powrót uczniów i nauczycieli do zajęć
lekcyjnych.
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