
POSTĘPOWANIE W WYPADKU POWSTANIA POŻARU W BUDYNKU ZESPOŁU 

SZKÓŁ W GRABOWIE NAD PILICĄ 

 

1. Osoba dorosła, która dostrzeże zarzewie ognia (lub odbierze informację od dzieci) natychmiast 

wykonuje następujące czynności: 

a) jeżeli w pomieszczeniu są uczniowie lub inne osoby, nakazuje im niezwłocznie je opuścić 

i po drodze zaalarmować dyrekcję szkoły lub innych nauczycieli: jeżeli nie ma nikogo 

w pomieszczeniu, alarmuje inne osoby z prośbą o zawiadomienie dyrekcji szkoły o źródle ognia; 

b) stara się ugasić zarzewie ognia dostępnymi środkami (hydranty, gaśnice) 

  

W ŻADNYM WYPADKU NIE WOLNO OTWIERAĆ OKIEN, BY NIE PODSYCIĆ OGNIA !!! 

 

2. W tym samym czasie zaalarmowany dyrektor lub odpowiedzialny opiekun imprezy uczniowskiej, 

przejmuje kierowanie dalszą akcją ratowniczą, wykonując następujące czynności: 

a) ocenia zagrożenie dla życia i zdrowia osób będących w szkole i zarządza ewakuację z budynku 

oraz alarmuje straż pożarną - TELEFONY:  112, 998, 48 611 78 98 (Straż Pożarna Kozienice); 

b) gdyby pożar wydarzył się w godzinach popołudniowych lub wieczorem, gdy nie ma już uczniów 

wszelkie czynności i decyzje podejmuje osoba dorosła (konserwator, sprzątaczka), 

którzy po zaalarmowaniu straży pożarnej zawiadamiają natychmiast dyrektora szkoły; 

3. Sygnałem alarmowym do rozpoczęcia akcji ewakuacyjnej jest pięciokrotny dzwonek trwający 

10 sekund, w przypadku awarii lub wyłączenia sieci elektrycznej, sygnałem jest okrzyk osób dorosłych 

na wszystkich kondygnacjach: UWAGA!!!  POŻAR! POŻAR! POŻAR! 

4. Klucze od tablic rozdzielczych głównego zasilania, w wypadku konieczności odcięcia źródła prądu 

znajdują się w sekretariacie w zamykanej gablocie tuż przy oknie wraz z innymi kluczami od wyjść 

ewakuacyjnych. 

5. Przebieg akcji ewakuacyjnej: 

a) po usłyszeniu sygnału alarmowego akcji ewakuacyjnej każdy nauczyciel lub opiekun, pracujący 

w tym momencie z uczniami, natychmiast wyprowadza ich z  pomieszczenia na korytarz i zgodnie 

ze znakami drogi ewakuacyjnej, przechodzi z uczniami na boisko szkolne, gdzie oczekuje dalszych 

rozporządzeń; 

b) po wyprowadzeniu uczniów z budynku nauczyciel stwierdza, czy są wszyscy, dlatego bardzo istotne 

jest, aby na każdej lekcji znany był nauczycielowi stan uczniów w oddziale; 

c)  wyjścia ewakuacyjne: A, B, C, F, są zawsze otwarte w czasie funkcjonowania szkoły; 

w czasie ewakuacji muszą być otwarte na pełną szerokość; 

d) wyjście E należy w razie pożaru otworzyć, klucz znajduje się w sekretariacie szkoły w gablocie 

przy oknie; 



e) drogami ewakuacyjnymi poruszamy się, trzymając się za ręce, szybko i sprawnie, ale nie biegniemy 

i nie tamujemy ruchu; 

f) ostatnia opuszcza gmach osoba, która zarządziła ewakuację szkoły, po upewnieniu się, że wszyscy 

opuścili gmach. 

 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU 

I EWAKUACJI LUDZI Z BUDYNKU SZKOŁY  

W GRABOWIE NAD PILICĄ 

 

 
Ustala się następujące zasady postępowania w wypadku pożaru lub konieczności ewakuacji osób 

z innej przyczyny: 

1. Podręczny sprzęt gaśniczy jest rozmieszczony w następujących miejscach: 

a) hydranty: 

 na pierwszym piętrze przy pracowni informatycznej i polonistycznej 

 na parterze przy szatniach – boksach, gabinecie dyrektora oraz świetlicy 

b) gaśnice proszkowe: 

 na pierwszym piętrze: przy pracowni polonistycznej, artystycznej, w pracowni informatycznej,  

 na parterze przy gabinecie dyrektora, w kotłowni szkolnej, na zapleczu w kuchni szkolnej, 

w świetlicy szkolnej, na korytarzu przy toalecie dziewcząt, w bibliotece. 

2. Drogi ewakuacyjne są oznaczone strzałkami przytwierdzonymi do ścian, a drzwi ewakuacyjne 

napisem: „Wyjście ewakuacyjne”. Wyjścia ewakuacyjne są oznaczone literami: A, B, C, E, F. 

3. Drogi ewakuacyjne mają następujący przebieg: 

a) pierwsze piętro: sale: artystyczna, biologiczna, geograficzna, informatyczna schodami do wyjścia 

ewakuacyjnego E na boisko szkolne, sale: matematyczna, języków obcych, polonistyczna, 

historyczna, przyrodnicza schodami do wyjścia ewakuacyjnego A na boisko szkolne       

b) parter: sale: oddział przedszkolny, pracownie klas: I, II, III do wyjścia ewakuacyjnego B na boisko 

szkolne 

c) parter: świetlica, sala gimnastyczna do wyjścia ewakuacyjnego F na boisko szkolne 

d) parter: kuchnia, stołówka szkolna do wyjścia ewakuacyjnego C na boisko szkolne. 

 

Regulamin wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą  

 

 


