
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA WYPADEK POWSTANIA POŻARU

w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie

PODSTAWA PRAWNA

 
Na podstawie art. 4, ust.5 ustawy z dnia 24.08.1991 r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.
Nr 81, poz. 351 z późn.zm.) ustala się i wprowadza w życie niniejszą instrukcję obowiązującą
personel pedagogiczny szkoły, personel pomocniczy oraz młodzież szkolną.
 

SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK POŻARU

W wypadku powstania pożaru na terenie szkoły należy:
1 Zachować spokój i nie wywoływać paniki. 
2 Jeżeli pożar nie został ugaszony w zarodku - zawiadomić telefonicznie:

      a) straż pożarną                       nr tel. 998;
      b) policję                                 nr tel. 997; tel. komórkowy 112;
      c) pogotowie ratunkowe         nr tel. 999;
      d) dyrektora szkoły                 nr tel. 600 289 540

3 Po uzyskaniu telefonicznego połączenia ze Strażą Pożarną należy wyraźnie podać:
a)      nazwę i numer szkoły;
b)      dokładny adres;
c)      określić w przybliżeniu, co się pali i gdzie;
d)      podać imię i nazwisko wzywającego;
e)      numer telefonu wzywającego.
 

UWAGA! – Odłożyć słuchawkę dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, że Straż Pożarna 
przyjęła zgłoszenie.

 

4 W razie  powstania  pożaru  w  godzinach  nauki  w  szkole  należy  zaalarmować
personel            i  młodzież  sygnałem:  3  pięciosekundowych  dzwonków  z
dwusekundowymi przerwami.  

5 Decyzję o uruchomieniu sygnału dźwiękowego – alarmowego w szkole wydaje:
a)      dyrektor  Zespołu  Publicznego  Gimnajzum  i  Szkoły  Podstawowej  w

Chwaszczynie 
b)      upoważnione przez dyrektora osoby:

-         wicedyrektor,
-         referent ds. kadrowych,
-         główny księgowy,
-         koordynator ds.. bezpieczeństwa,
-         nauczyciel dyżurny.

6 Do czasu przybycia Straży Pożarnej należy:
a)   przystąpić do ewakuacji zgodnie z ustalonym planem ewakuacji,
b)   podjąć akcję gaśniczą przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego jak 

gaśnice śniegowe lub proszkowe; należy pamiętać że, nie wolno gasić wodą i  



gaśnicami pianowymi instalacji i urządzeń elektroenergetycznych będących 
pod napięciem, oraz materiałów reagujących z wodą,

c)   wystawić przed wejściem do budynku szkoły osobę ( konserwator, portier), 
która winna wskazać przybyłej jednostce Straży Pożarnej, najkrótszą drogę 
dojścia do pożaru oraz udzielić potrzebnych informacji.



ZASADY EWAKUACJI
W PRZYPADKU OGŁOSZENIA ALARMU PRZECIWPOŻAROWEGO

1. Alarm ogłasza trzykrotny pięciosekundowy dzwonek z dwusekundowymi
przerwami.

2. Po sygnale nauczyciel poleca uczniom ustawienie się z jeden za drugim
przy drzwiach, a następnie zamyka okna, wyłącza urządzenia elektryczne
oraz zabiera dziennik lekcyjny.

3. Nauczyciel wyprowadza dzieci na hol, zamyka drzwi od sali i prowadzi
uczniów do wyjścia ewakuacyjnego zgodnie z planem ewakuacji.

4. Ewakuujący poruszają się prawostronnie , jeden za drugim.

5. W  przypadku  braku  dostępu  do  wyjść  zaplanowanych,  nauczyciel
z uczniami udaje się do najbliższego wyjścia.

6. Po wyprowadzeniu uczniów ze  szkoły ze szkoły wszyscy bezzwłocznie
przechodzą na boisko piłki nożnej i ustawiają się jak najbliżej płotu.

7. Opiekunowie sprawdzają liczebność wyprowadzanych ze szkoły uczniów.

8. W trakcie  ewakuacji  należy  wykonywać  polecenia  koordynatora  akcji
oraz służb.
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