Scenariusz próbnej ewakuacji Budynku Dydaktycznego i Hali Sportowej
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.

INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA
ROLNICZGO

Ewakuacja odbędzie się dnia 26-10-2017 r. - godz. rozpoczęcia 10.00.
Miejsce zbiórki wszystkich ewakuowanych osób – boisko szkolne (asfaltowe) w przypadku złych warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, niska temperatura)
ewakuowane osoby udadzą się do budynku Internatu Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego.

BUDYNEK
DYDAKTYCZNY
HALA SPORTOWA

Miejsce zbiórki wszystkich
ewakuowanych osób
– boisko szkolne (asfaltowe) - w przypadku
złych warunków atmosferycznych (deszcz,
śnieg, niska temperatura) ewakuowane
osoby zostaną przeprowadzone do budynku
Internatu Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego

Rodzaj zagrożenia : pożar w pomieszczeniu socjalnym przy pokoju nauczycielskim na I
piętrze.
PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ORGANIZACJA DZIAŁANIA
DYREKTOR SZKOŁY – W PRZPADKU NIEOBECNOŚCI INNA OSOBA
DECYZYJNA (wicedyrektor, kierownicy)
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 szkoły
- nakazuje uruchomienie elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji
w szczególności: otwarcie wyjść ewakuacyjnych, ochronę dokumentacji szkoły,
wyłączenie zasilania instalacji elektrycznej.
4.Współdziała ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi.
SEKRETARIAT SZKOŁY
Zgodnie z decyzją Dyrektora Szkoły – w przypadku nieobecności innej osoby decyzyjnej
(wicedyrektor, kierownicy):
1) alarmuje niezwłocznie osoby będące w obiekcie szkoły i strefie zagrożenia.
2) wzywa Państwową Straż Pożarną 998 - zgłasza zagrożenie pożarowe.
3) powiadamia konserwatora, woźnego i personel pomocniczy szkoły.
3) nadzoruje zabezpieczenie (ewakuację) ważnego mienia, dokumentów,
urządzeń, pieczęci itp.
Woźny:
- sygnałem alarmowym wzywa 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 szkoły.
- otwiera pozostałe drzwi ewakuacyjne szkoły.
Woźna wychodzi z obiektu jako ostatnia, idąc w kierunku drzwi ewakuacyjnych
sprawdza, czy w toaletach, klasach, na korytarzach i innych pomieszczeniach nie
pozostała jakaś osoba.
Personel pomocniczy szkoły (sprzątaczki):
- po upewnieniu się o drożności dróg i wyjść ewakuacyjnych pomaga w ewakuacji
oraz w utrzymaniu dyscypliny przy wyjściach ewakuacyjnych.

Nauczyciele:
1) odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów, z którymi mają lekcje w momencie
wszczęcia alarmu. Nie oddalają się od swej grupy pod żadnym pozorem i są bezwzględni
w egzekwowaniu posłuchu i dyscypliny.
2) przez chwilę - oczekują przy uchylonych drzwiach klasowych na przekazywaną
sygnałem alarmowym informację o rodzaju i miejscu zagrożenia.
3) nakazują uczniom pozostawienie wszystkich rzeczy osobistych w klasie (plecaki,
zeszyty).
4) dokonują przeliczenia uczniów przed opuszczeniem klasy i wyprowadzają ich
na boisko/plac szkolny zabierając tylko dziennik lekcyjny.
5) w wyznaczonym miejscu ewakuacji ponownie sprawdzają obecność uczniów po czym
niezwłocznie przekazują informacje o stanie osobowym uczniów dyrektorowi szkoły – w
przypadku nieobecności innej osobie decyzyjnej (wicedyrektor, kierownicy) - o wszelkich
różnicach powiadamiają kierującego ewakuacją.
6) nauczyciele przebywający w pokoju nauczycielskim, którzy nie mają lekcji zabierają
pozostawione dzienniki lekcyjne i przechodzą w kierunku poszczególnych wyjść
ewakuacyjnych, gdzie ukierunkowują ruch ewakuacji na zewnątrz (zapobiegając
powracaniu uczniów do środka budynku).
Uczniowie:
Każdy uczeń przebywający w klasie na zajęciach lekcyjnych, po usłyszeniu alarmu
ewakuacyjnego powinien bezwzględnie dostosować się do poleceń nauczyciela, w tym:
- ustawić się w sposób uporządkowany (dwuszereg) w kierunku wyjścia z klasy,
- na komendę nauczyciela, bez paniki, żwawym krokiem (nie biegiem) w sposób
uporządkowany udać się do wyjścia ewakuacyjnego zgodnie z oznaczeniami kierunku
ewakuacji,
- niezwłocznie meldować nauczycielowi 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)
Konserwator:
- wyłącza główne zasilanie elektryczne obiektu i składa meldunek o wykonaniu
zadania kierującemu ewakuacją.
PRZEBIEG EWAKUACJ - realizacja procesu alarmowania, powiadamiania
i kierowania próbną ewakuacją :
1.Nauczyciel zauważa ogień w pomieszczeniu socjalnym przy pokoju
nauczycielskim na I piętrze, powiadamia o pożarze dyrektora szkoły - w
przypadku nieobecności inną osobę decyzyjną (wicedyrektor, kierownicy)
2. Dyrektor szkoły - w przypadku nieobecności inna osoba decyzyjna.

(wicedyrektor, kierownicy) - przeprowadza ocenę i analizę zagrożenia
PODEJMUJE DECYZJĘ o ewakuacji.
3. Dyrektor - w przypadku nieobecności inna osoba decyzyjna (wicedyrektor,
kierownicy) organizuje i kieruje akcją ratowniczą (ewakuacją) - nakazuje
sekretariatowi:
- powiadomienie straży pożarnej.
4. Sekretariat realizuje swoje zadania zgodnie z procedurą:
- wzywa Państwową Straż Pożarną 998 - zgłasza zagrożenie pożarowe.
- powiadamia konserwatora, woźnego i personel pomocniczy szkoły.
- nadzoruje zabezpieczenie (ewakuację) ważnego mienia, dokumentów,
urządzeń, pieczęci itp.
5. Woźny 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 szkoły.
W realizacji tych zadań pomaga personel pomocniczy (sprzątaczki).
6. Konserwator wyłącza główne zasilane elektryczne - składa meldunek o
wykonaniu zadania kierującemu ewakuacją.
7. Nauczyciele, zgodnie z procedurą przygotowują klasy do ewakuacji, po
przeliczeniu uczniów i zabraniu dziennika lekcyjnego rozpoczynają
wyprowadzanie uczniów z klas, sali gimnastycznej i budynku szkoły zgodnie z
oznaczonym kierunkiem ewakuacji (nauczyciel wychodzi ostatni za grupą
uczniów) – według ustalonej zasady:

Parter:
1. Osoby przebywające w pomieszczeniach oznaczonych nr 115, 116, 117, 120,
122 wyprowadzane są wyjściem ewakuacyjnym od strony budynku internatu na
boisko o podłożu asfaltowym.
2. Pracownicy z części administracyjnej - wychodzą na boisko o podłożu
asfaltowym wyjściem głównym.
3. Osoby przebywające w gali gimnastycznej wyprowadzane są wyjściem
ewakuacyjnym od strony internatu na boisko o podłożu asfaltowym.

I piętro:
1. Osoby przebywające w klasie 202 pozostają na miejscu i czekają na ewakuację
przy użyciu specjalistycznego sprzętu, ponieważ jedyną drogą ewakuacji z tego
pomieszczenia jest okno.
2. Osoby przebywające w klasach 208, 210, 213, 215 i w pomieszczeniu 212
schodzą klatką schodową do wyjścia głównego.
II piętro:
1. Osoby przebywające w klasach 302, 304 schodzą klatką schodową do wyjścia
ewakuacyjnego od strony budynku internatu.
2. Osoby przebywające w klasach 308, 310, 313, 315 i w pomieszczeniu 312
schodzą klatką schodową do wyjścia głównego.
Nauczyciele po przeliczeniu uczniów i złożeniu informacji dyrektorowi szkoły- w
przypadku nieobecności innej osobie decyzyjnej (wicedyrektor, kierownicy)
pozostają z uczniami swoich klas na boisku/placu szkolnym lub w internacie – w
miejscu ewakuacji oraz przestrzegają (bezwzględnie) dyscypliny w swoich
grupach.
8. Woźna wychodzi z obiektu jako ostatnia idąc w kierunku drzwi ewakuacyjnych,
sprawdza czy w toaletach, klasach, na korytarzach i innych pomieszczeniach nie
pozostała jakaś osoba. Składa meldunek dyrektorowi – w przypadku nieobecności
innej osobie decyzyjnej (wicedyrektor, kierownicy) o fakcie opuszczenia budynku
szkoły, przez wszystkich jej użytkowników.
9. Dyrektor szkoły - w przypadku nieobecności inna osoba decyzyjna
(wicedyrektor, kierownicy) - przyjmuje meldunki od nauczycieli o ilości osób
ewakuowanych, składa meldunek dowódcy przybyłej straży pożarnej i przekazuje
kierownictwo dalszą akcją ratowniczą.
10. Omówienie przebiegu ćwiczenia - powrót uczniów i nauczycieli do zajęć
lekcyjnych.
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