Procedury postepowania w sytuacji zagrożenia, pożaru

od 11 maja 2020r.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI, METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ W SYTUACJACH
ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI NARKOMANIĄ,
ALKOHOLIZMEM I PROSTYTUCJĄ ORAZ W INNYCH SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH
I. Postępowanie przypadku pozyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkohol lub inne
środki w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania
świadczące o demoralizacji:
1. Przekazać informację wychowawcy klasy.
2. Wychowawca klasy informuje o fakcie pedagoga lub psychologa szkolnego i dyrektora szkoły.
3. Pedagog/psycholog w towarzystwie wychowawcy klasy lub innego nauczyciela przeprowadza
rozmowę z uczniem.
4. Pedagog/psycholog wzywa telefonicznie bądź zawiadomieniem pisemnym do szkoły rodziców
(prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację.
5. Przeprowadza rozmowę z rodzicami ucznia oraz z uczniem, w ich obecności udziela ostrzeżenia. W
przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego zachowania,
rodziców zaś do szczególnego nadzoru dzieckiem. Zawarty zostaje kontrakt pomiędzy
pedagogiem/psychologiem a uczniem i jego rodzicami, w którym ujęte są wyżej wymienione
zobowiązania.
6. Pedagog/psycholog sporządza notatkę służbową z rozmowy z rodzicami, obie strony podpisują
notatkę.
7. W przypadku gdy rodzic nie stawi się w wyznaczonym terminie na rozmowę, pedagog/psycholog
ponawia wezwanie droga pocztową wyznaczając kolejny termin spotkania w gabinecie dyrektora.
8. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się w szkole, a nadal z wiarygodnych źródeł
napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o
zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).
9. Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne środki oddziaływań wychowawczych
(rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem/psychologiem itp.), a ich
zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub
policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.
II. Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod
wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych:
1. Ze względów bezpieczeństwa nauczyciel pozostaje w klasie, prosi jednego z uczniów o powiadomienie
o niezwłocznym przybyciu dwóch osób: pedagoga lub psychologa, wychowawcy klasy lub innego
nauczyciela. Nauczyciel przekazuje informację o swoich przypuszczeniach.
2. Ucznia odizolowuje się od reszty klasy, pozostaje on pod opieką pedagoga/psychologa oraz
nauczyciela, który zgłosił swoje podejrzenie. Uczniowi stwarza się warunki, w których nie będzie
zagrożone jego życie lub zdrowie. Klasa pozostaje pod opieka innego nauczyciela.
3. Zawiadamia się dyrektora szkoły, który zawiadamia telefonicznie rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji.
4. Wzywa się pogotowie ratunkowe w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie
udzielenia pomocy medycznej.
5. Stawienie się rodziców w szkole jest równoznaczne z przejęciem przez nich odpowiedzialności za
dziecko.
6. Sporządzona zostaje notatka służbowa opisująca przebieg czynności.
7. Jeżeli rodzice nie stawią się w szkole mimo zawiadomienia, bądź szkoła nie ma możliwości
telefonicznego zawiadomienia rodziców, przybyły na miejsce ratownik medyczny decyduje o
przewiezieniu ucznia do placówki służby zdrowia, bądź o pozostawieniu ucznia w szkole.
8. Jeżeli rodzice nie stawią się w szkole w danym dniu lub odmówią odebrania dziecka, a jest ono
agresywne, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych
osób, dyrektor szkoły zawiadamia policję. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma
możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób
zatrzymanych, na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia
zawiadamia się rodziców oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 roku życia.
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9. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 roku życia) znajduje się pod
wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji psychoaktywnych na terenie szkoły, to dyrektor ma
obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.
10. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który nie ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z
artykułu 43. Ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie zawiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży
w kompetencji policji.

III. Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą
wyglądem narkotyk lub substancję psychoaktywną :
1. Nauczyciel/pracownik administracji i obsługi w obecności świadka (nauczyciela lub pracownika
administracji i obsługi), zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej
osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje ustalić (o
ile jest to możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo należy znaleziona substancja.
2. Powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły oraz pedagoga/psychologa.
3. Dyrektor szkoły powiadamia telefonicznie policję.
4. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje
dotyczące szczegółów zdarzenia.
5. Nauczyciel zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej i przekazania jej na ręce
pedagoga/psychologa lub dyrektora.
IV. Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję
przypominającą narkotyk lub substancję psychoaktywną:
1. Ze względów bezpieczeństwa nauczyciel pozostaje w klasie, prosi jednego z uczniów o powiadomienie
o niezwłocznym przybyciu dwóch osób: pedagoga lub psychologa, wychowawcy klasy lub innego
nauczyciela. Nauczyciel przekazuje informację o swoich przypuszczeniach.
2. Ucznia odizolowuje się od reszty klasy, pozostaje on pod opieką pedagoga/psychologa oraz
nauczyciela, który zgłosił swoje podejrzenie. Uczniowi stwarza się warunki, w których nie będzie
zagrożone jego życie lub zdrowie. Klasa pozostaje pod opieka innego nauczyciela.
3. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawcy, pedagoga/psychologa, dyrektora, itp.) ma prawo
żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we
własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z
poszukiwana substancją.
4. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani torby ucznia,
ponieważ jest to czynność zastrzeżona dla policji.
5. Zawiadamia się dyrektora szkoły, który zawiadamia telefonicznie rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji.
6. Dyrektor wzywa rodziców do natychmiastowego stawiennictwa w szkole.
7. Jeżeli kontakt z rodzicami jest niemożliwy bądź nie stawią się oni w szkole, nauczyciel sporządza
notatkę służbową.
8. W przypadku, gdy uczeń mimo wezwania odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania
zawartości torby, dyrektor wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia
oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
9. Jeżeli uczeń dobrowolnie, wyda substancje nauczycielowi, po odpowiednim zabezpieczeniu,
zobowiązany jest przekazać policji (dyrektor szkoły wzywa policję). Wcześniej próbuje ustalić, w jaki
sposób i od kogo uczeń nabył substancję.
10. Nauczyciel zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej i przekazania jej na ręce dyrektora.
11. W momencie przekazania sprawy policji, policja podejmuje dalsze kroki wobec ucznia, decyduje czy
uczeń pozostaje w szkole, czy zostaje doprowadzony do jednostki policji.

Uwaga:
Zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w Polsce karalne jest:
• Posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych, wprowadzanie
do obrotu środków odurzających,
• Udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłaniane do użycia,

Procedury postepowania w sytuacji zagrożenia, pożaru

od 11 maja 2020r.

• Wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.
Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy o postepowaniu w
sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat a nie ukończył 17 lat.
Z przestępstwem mamy do czynienia jeżeli któryś z wymienionych czynów popełni uczeń, po ukończeniu 17
lat. W takiej sytuacji maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania
karnego.
Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać policję.
W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat należy
zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył
17 lat prokuratora lub policję (art.4 Upn i art.304 Kpn).

V. Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa:
1. Niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły.
2. Ustalić okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
3. Przekazać sprawcę dyrektorowi szkoły lub pedagogowi/psychologowi pod opiekę, o ile jest znany i
przebywa na terenie szkoły.
4. Dyrektor szkoły powiadamia telefonicznie rodziców ucznia o zdarzeniu.
5. Dyrektor szkoły powiadamia policję, w przypadku gdy sprawa jest poważna: rozbój, uszkodzenie ciała
itp. , lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest znana.
6. Zabezpieczyć ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z przestępstwa i
przekazać je policji.
VI. Postępowanie wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego:
1. Udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej, bądź wezwać pogotowie ratunkowe, jeśli ofiara doznała
obrażeń.
2. Niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły.
3. Dyrektor telefonicznie powiadamia rodziców ucznia o zaistniałym zdarzeniu.
4. Niezwłocznie wzywa się policję w przypadku, gdy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia
śladów przestępstwa, ustalenie okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.
W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych substancji niebezpiecznych lub
przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób
postronnych do tych przedmiotów i wezwać policją – tel. 997 lub 112.
VII.

Postępowanie w przypadku stwierdzenia dewastacji mienia społecznego:
1. Ustalić okoliczności zdarzenia na podstawie rozmowy z osoba informującą o zaistniałym fakcie oraz
oglądzie sytuacji w miejscu zaistnienia szkody.
2. Niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły.
3. Podjęcie próby ustalenia sprawcy oraz oszacować wartość szkody- w uzasadnionych przypadkach
dyrektor zawiadamia policję.
4. W przypadku niebudzącego wątpliwości ustalenia sprawcy szkody dyrektor wzywa do szkoły
telefonicznie jego rodziców.
5. Ustalenie w obecności dyrektora szkoły, wychowawcy, rodzica oraz sprawcy szkody zasady
zadośćuczynienia bądź pokrycia strat przez sprawcę i jego rodziców (w zależności od poniesionych
szkód).

VIII.

Postępowanie wobec osoby „obcej” na terenie szkoły:
Osoba obca to osoba, która nie jest
• Uczniem szkoły
• Rodzicem ucznia szkoły
• Pracownikiem szkoły
• Osoba wypełniającą aktualnie zadania na terenie szkoły i funkcje znane dyrektorowi
• Zaproszoną przez dyrektora szkoły, wychowawcę, nauczyciela lub innego pracownika szkoły.
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Ustalenie tożsamości osoby oraz powodu jej obecności w szkole w trakcie rozmowy z nią.
Przekazanie informacji do sekretariatu szkoły.

W przypadku osoby obcej, która swoim zachowaniem w wyraźny sposób narusza zasady i normy współżycia
społecznego bądź też w inny sposób stanowi zagrożenie dla porządku na terenie szkoły.
1. Ustalić tożsamość, powody obecności oraz zachowanie osoby postronnej poprzez obserwację i
rozmowę.
2. Przekazać informację do sekretariatu szkoły.
3. W przypadku powstania wątpliwości lub ujawnienia niepokojących zachowań z jej strony niezwłocznie
poinformować dyrektora szkoły i i wspólnie podjąć mediacje w celu nakłonienia tej osoby do jasnego
określenia celu swojego pobytu lub też opuszczenia terenu szkoły.
4. W przypadkach drastycznych niezwłocznie zawiadomić policję i jednocześnie podjąć działania mające
na celu zabezpieczenie uczniów i pracowników przed skutkami tych zachowań.
IX.

Postępowanie w razie wypadku bądź nagłego zachorowania ucznia.
Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej na miejscu zdarzenia lub gdy to możliwe
odprowadzenie do gabinetu profilaktyki zdrowotnej.
2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.
3. Niezwłoczne telefoniczne powiadomienie rodziców oraz wezwanie pogotowia ratunkowego.
4. W razie braku kontaktu z rodzicami należy sporządzić notatkę służbową dotyczącą okoliczności
zdarzenia, podjętych czynności oraz niemożności kontaktu z rodzicami.
5. W przypadku, gdy rodzice nie stawią się w szkole, bądź kontakt z nimi jest niemożliwy o dalszym
postępowaniu decyduje ratownik pogotowia ratunkowego.
1.

Podstawy prawne procedur:
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz przepisy wykonawcze w związku z
ustawą
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA ATAKIEM TERRORYSTYCZNYM
W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM C.K.NORWIDA W TYCHACH
W przypadkach:
- uzyskania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego,
- znalezienia przedmiotu niewiadomego pochodzenia mogącego stanowić ładunek wybuchowy,
- znalezienia niebezpiecznego urządzenia,
- zaobserwowania innych oznak mogących stanowić zagrożenie terrorystyczne
należy natychmiast informować przełożonych.

1. Po stwierdzeniu zagrożenia nauczyciel, pracownik szkoły lub uczeń powiadamiają sekretariat i dyrektora
szkoły.
Powiadomienie to następuje poprzez zadzwonienie na szkolny numer alarmowy: 513 032 839 znajdujący się
w sekretariacie szkoły.
2. Dyrektor szkoły lub inna osoba upoważniona:
• alarmuje miejskie Centrum Bezpieczeństwa tel. 112 (podać miejsce, rodzaj zagrożenia i źródło
informacji o zagrożeniu);
• może zarządzić ewakuację całego budynku lub jego części, alarmując o powstałym zagrożeniu oraz
konieczności przeprowadzenia ewakuacji;
• głównym sygnałem alarmowym dla zagrożenia terrorystycznego jest kilka (pięć) krótkich sygnałów
dzwonka szkolnego;
• ponadto alarmowanie odbywa się poprzez wykorzystanie wszystkich możliwych środków (radiowęzeł,
telefon, powiadomienie głosem) używając określenia: „Uwaga, zagrożenie terrorystyczne.
EWAKUACJA”.
3. Za sprawny przebieg ewakuacji młodzieży z budynku szkoły odpowiadają nauczyciele prowadzący zajęcia:
• ewakuacja przebiega zgodnie z kierunkiem dróg ewakuacyjnych z poszczególnych pomieszczeń;
• w pomieszczeniach należy zostawić otwarte drzwi i okna;
• uczniowie zabierają swoje plecaki;
• ewakuację przeprowadza się w kierunku Placu Wolności na wysokości pomnika Powstańca Śląskiego;
• w razie ogłoszenia alarmu podczas przerwy między lekcjami za ewakuację młodzieży odpowiadają
nauczyciele odbywający dyżury na korytarzach;
• po dotarciu na miejsce zbiórki nauczyciel prowadzący ewakuację melduje dyrektorowi o ilości
wyprowadzonych uczniów i ewentualnych osobach, które nie zostały wyprowadzone z budynku;
• prowadzący ewakuację zapobiegają wszelkim przejawom paniki wśród młodzieży;
• opieka nauczyciela nad młodzieżą trwa do momentu odwołania alarmu.
4. Pracownicy administracji po zabezpieczeniu dokumentacji szkolnej (wyłączenie komputerów, zamknięcie
dokumentacji w szafach) ewakuują się na wyznaczone miejsce zbiórki.
5. Pracownicy obsługi sprawdzają miejsca ogólnodostępne w budynku: korytarze, toalety, hole, piwnice, strychy
pod kątem ewentualnej obecności przedmiotów, których wcześniej nie było i nie wnieśli ich użytkownicy
pomieszczeń;
6. Po podjęciu przez służby decyzji o odwołaniu alarmu dyrektor szkoły podaje komunikat o treści: „Uwaga,
odwołuje się alarm o zagrożeniu. Można wracać do budynku szkoły”.
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W przypadku wtargnięcia uzbrojonego napastnika do budynku szkoły.
Postępować zgodnie z kolejnością: uciekaj, schowaj się, walcz, w ostateczności błagaj o litość.
1. Po zauważeniu zagrożenia alarmujemy (jeśli to możliwe dzwoniąc na szkolny numer alarmowy 513032839)
znajdujący się w sekretariacie szkoły, celem włączenia sygnału alarmowego.
• Sygnał alarmowy - krótki, przerywany dzwonek powtórzony kilka (pięć) razy.
Ewakuacji z budynku podejmujemy się tylko w sytuacji, kiedy wiemy na pewno, gdzie znajduje się napastnik.
2. Osoby, którym udało się opuścić budynek szkoły z bezpiecznego miejsca powiadamiają miejskie Centrum
Bezpieczeństwa (tel. 112): przedstawiają się, przekazują informacje dotyczące miejsca zdarzenia,
napastnika(ów) oraz ewentualnych ofiar.
3. Jeżeli zagrożenie zastanie nas podczas prowadzenia zajęć z młodzieżą w sali lekcyjnej:
• zamykamy drzwi na klucz od wewnątrz;
• dodatkowo barykadujemy wejście do klasy ławkami, krzesłami, biurkiem;
• chowamy się pod ścianami klasy możliwie jak najdalej od drzwi (nie naprzeciwko tych drzwi);
• wyłączamy dźwięk dzwonków telefonów komórkowych ustawiając je w pozycji wibracji;
• nie otwieramy drzwi nawet jeżeli wydaje nam się, że prosi o to policja;
• po wejściu do sali lekcyjnej służb interwencyjnych postępujemy ściśle według ich poleceń, w trakcie
opuszczania pomieszczeń ręce trzymamy w widocznym miejscu.
4. Po przybyciu antyterrorystów postępujemy ściśle według ich poleceń.
5. Po wyjściu z budynku udajemy się do miejsca wskazanego przez prowadzących ewakuację, sprawdzamy stan
klas, informujemy przełożonych o fakcie wyprowadzenia uczniów z rejonu zagrożenia.
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU W BUDYNKU SZKOŁY
W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM C.K.NORWIDA W TYCHACH
Alarmowanie. Kierowanie akcją ratowniczo -gaśniczą.
Każdy, kto zauważy pożar, lub uzyskał informację o pożarze lub zagrożeniu zobowiązany jest zachować spokój i nie
dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować:
• Dyrektora lub zastępcę Dyrektora – szkolny telefon alarmowy numer: 513032839;
•

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

•

Państwową Straż Pożarną tel. 112.

Dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona po uzyskaniu połączenia ze strażą pożarną powinna wyraźnie
podać następujące informacje:
• Gdzie się pali -dokładny adres szkoły;
•

Co się pali – rodzaj pomieszczenia, na której kondygnacji, rodzaj palącego się materiału, np. odzież w szatni;

•

Czy istnieje zagrożenie dla życia ludzi, czy są osoby ranne lub poszkodowane;

•

Numer telefonu, z którego się podaje informację oraz swoje imię i nazwisko;

•

Uwaga: po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez dyżurnego telefonistę, odłożyć słuchawkę i nie odchodzić
z telefonem poza miejsce zdarzenia (bezpieczne miejsce).

Po uzyskaniu przez Dyrektora szkoły informacji o zagrożeniu podejmuje on decyzję o natychmiastowej ewakuacji ludzi
z budynku szkoły.
Ogłoszenie tej decyzji następuje przez trzykrotne uruchomienie dzwonka szkolnego.
Każdy z trzech sygnałów powinien brzmieć co najmniej trzy sekundy.
Do momentu przybycia służb ratunkowych za sprawne prowadzenie akcji ewakuacyjnej odpowiada Dyrektor szkoły,
jego zastępca lub inna osoba wyznaczona przez Dyrektora.
Zasady postępowania pracowników szkoły w przypadku powstania pożaru.
1. Równocześnie z alarmowaniem straży pożarnej należy, w miarę możliwości przystąpić do akcji ratowniczo –
gaśniczej przy pomocy dostępnego sprzętu gaśniczego. Akcję prowadzą osoby nie mające w danym
momencie pod opieką młodzieży. Jeżeli źródło ognia zostało zlokalizowane i ma niewielkie rozmiary, należy
podjąć próbę zlikwidowania go przy pomocy gaśnic lub hydrantów wewnętrznych znajdujących się w
budynku.
2. Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo – gaśniczej powinna:
•

W pierwszej kolejności przystąpić do ratowania ludzi przeprowadzając ewakuację z zagrożonego
rejonu;

•

Przeciwdziałać panice wśród osób przebywających w obiekcie, wzywając w miarę potrzeb do
zachowania spokoju i informując o drogach ewakuacji oraz roztaczać opiekę nad potrzebującymi
pomocy;

•

Wchodząc do pomieszczeń i stref zadymionych przyjmować pozycje pochyloną oraz zabezpieczyć
drogi oddechowe;

•

Wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń i stref objętych pożarem; nie wolno gasić
wodą instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem; usuwać z zasięgu ognia materiały palne;

•

Nie otwierać bez koniecznej potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach objętych pożarem.

Procedury postepowania w sytuacji zagrożenia, pożaru
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Zasady postępowania w trakcie ewakuacji młodzieży z budynku szkoły
Za prawidłowy przebieg ewakuacji młodzieży z budynku szkoły odpowiadają nauczyciele prowadzący w danym
momencie zajęcia w klasach.
• Po usłyszeniu alarmu nauczyciel zachowując spokój zleca uczniom ustawienie się w parach (do pierwszej pary
desygnuje osoby, które nie ulegają panice, którym można zaufać);
•

Jeżeli sytuacja pozwala nauczyciel zamyka okna lub zleca ich zamknięcie uczniom;

•

Po sprawdzeniu, że drogi ewakuacyjne są drożne wypuszcza młodzież z sali zachowując kierunek zgodny z
drogami ewakuacyjnymi (schemat ewakuacji, znaki na korytarzu);

•

Nauczyciel wychodzi z sali ostatni;

•

W trakcie przejścia drogami ewakuacyjnymi chronimy górne drogi oddechowe, idziemy prawą stroną
korytarza, nie mieszamy się z młodzieżą innych klas;

•

Po wyjściu z budynku szkoły należy skierować się na punkt zbiórki – teren pomiędzy budynkiem szkoły a
boiskiem szkolnym;

•

Po dotarciu na miejsce zbiórki nauczyciel upewnia się, że wszyscy uczniowie będący pod jego opieką dotarli w
bezpieczne miejsce i zgłasza ten fakt osobie prowadzącej ewakuację (Dyrektorowi lub osobie go
zastępującej).

Po przyjeździe wozu straży pożarnej Dyrektor szkoły zgłasza komendantowi straży fakt przeprowadzonej ewakuacji.
W sytuacji, gdy w budynku szkoły zostaną ludzie należy natychmiast przekazać tą informację straży pożarnej.

