Załącznik nr 3

INSTRUKCJA ALARMOWA
W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU
1. W przypadku powstania pożaru należy zachować spokój, nie
wywoływać paniki i natychmiast zaalarmować okrzykiem: „PALI
SIĘ- POŻAR!” innych pracowników oraz uczniów, a także osoby
postronne znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie pożaru oraz
niezwłocznie zawiadomić telefonicznie Straż Pożarną.
2. Alarm ogłasza się przy pomocy 3 długich i 3 krótkich sygnałów
dźwiękowych następujących po sobie dzwonkiem
elektronicznym oraz okrzykiem: „PALI SIĘ- POŻAR!”,
najlepiej przez radiowęzeł.
3. Alarmując Straż Pożarną: telefon alarmowy - 998 ( 112 )
należy podać :
- gdzie i co się pali ( adres i nazwa obiektu ),
- czy istnieje zagrożenie życia ludzi,
- nazwisko i numer telefonu, z którego wzywa się straż pożarną.
Uwaga ! Odłożyć słuchawkę dopiero po potwierdzeniu przyjęcia
zgłoszenia i odczekać chwilę przy telefonie na ewentualne
sprawdzenie.
4. Postępować zgodnie z poleceniami osoby prowadzącej
ewakuację lub akcję ratowniczą.

Załącznik nr 4

SZCZEGÓŁOWY PLAN EWAKUACJI
1. Ewakuacja po ogłoszeniu alarmu ( 3 długie i 3 krótkie dzwonki następujące
po sobie oraz w miarę możliwości powiadomienie głosem, najlepiej
przez radiowęzeł: „PALI SIĘ- POŻAR!” )
winna przebiegać w ściśle określony, znany wszystkim pracownikom oraz
uczniom sposób.
2.W warunkach naszej szkoły ewakuacja ta winna przebiegać następująco:

II piętro
Sala nr 22, 23, 24, 26(biblioteka) i 27– lewą klatką schodową.
Sala nr 33, 32, 31, 30, gabinet logopedyczny – prawą klatką schodową

I piętro
Kuchnia, świetlica – zejściem bocznym przez kuchnię i przejście ulicą
Zamkową na miejsce zbiórki.
Sala nr 14, 15, 16 – lewą klatką schodową.
Sala nr 17, 18, pracownie komputerowe – sale nr 20 i 21, gabinet
higienistki, gabinet do zajęć dodatkowych – prawą klatką schodową.

Parter
Sala gimnastyczna - bocznym wyjściem na boisko szkolne.
Z pozostałych sal i pomieszczeń znajdujących się na parterze – ewakuacja
odbywa się głównym wyjściem z budynku szkoły na ulicę Szczuczyńską
uczniowie pod nadzorem nauczycieli przeprowadzani są ulicą Szczuczyńską
i Zamkową do miejsca zbiórki.
3. Ewakuacją z poszczególnych pięter kierują nauczyciele i winna ona
przebiegać płynnie.
4. Miejsce ewakuacji oznaczone jest właściwą tabliczką i znajduje się na
boisku szkolnym przy budynku gospodarczym (garażu).
5. Zachowania nauczycieli, opiekunów, pracowników oraz uczniów
w przypadku ogłoszenia alarmu są zawarte w Szkolnej Instrukcji
Przeciwpożarowej.

