
INSTRUKCJA ALARMOWA I EWAKUACJI NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU 

TECHNIKUM  NR 3  im. Bohaterów Szarży pod Krojantami  

  

I. SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK POŻARU.  

  

W wypadku powstania pożaru na terenie szkoły należy:  

  

1. Zachować spokój i nie wywoływać paniki.  

  

2. Zawiadomić telefonicznie lub przy pomocy innych środków łączności:  

a. Straż Pożarną - nr teł. 998 lub 112  

b. Dyrektora szkoły  

  

3. Po uzyskaniu telefonicznego połączenia ze Strażą pożarną należy wyraźnie 

podać :  

a. nazwę szkoły,  

b. dokładny adres,  

c. określić w przybliżeniu co się pali i gdzie (piwnica, klasa, itp.)  

d. imię i nazwisko wzywającego,  

e. numer i telefon wzywającego  

  
Uwaga! Odłożyć słuchawkę dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, że zgłoszenie przyjęto.  

  

4. W razie potrzeby (wypadek lub awaria) zaalarmować:  

- Pogotowie Ratunkowe – telefon 999  

- Policję – telefon 997  

- Pogotowie Energetyczne – telefon 991  

- Numer alarmowy - 112  

  

5. W razie powstania pożaru w godzinach nauki w szkole należy zaalarmować 

personel i młodzież umownym znakiem alarmowym. Decyzje o uruchomieniu 

sygnału alarmowego w szkole wydaje:  

a. Dyrektor szkoły,  

b. Z-ca dyrektora,  

c. Upoważnione osoby.  

d. Jako sygnał alarmowy na wypadek powstania pożaru ustala się sygnał 

dzwonku przerywanego  

  

6. Do czasu przybycia straży pożarnej należy:  

a. przystąpić do ewakuacji zgodnie z ustalonym planem,  

b. podjąć akcję gaśniczą przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego,  

c. wystawić przed wejściem do budynku szkoły osobę, która wskaże straży 

pożarnej najkrótszą drogę do pożaru.  



  

II. OGÓLNE ZASADY EWAKUACJI  

  

Z uwagi na obecność dużej ilości młodzieży, która łatwiej niż dorośli może ulec 

panice, alarmowanie w wypadku pożaru winno odbywać się wyłącznie przy pomocy 

ustalonych sygnałów, Pamiętać należy, że najgroźniejszą przeszkodą prawidłowej i 

skutecznej akcji ratowniczo-gaśniczej w warunkach szkoły jest zawsze możliwość 

wybuchu paniki, która jest następstwem nagle występującego niebezpieczeństwa.  

  

1. Alarm rozpoczyna się przerywanym sygnałem dzwonka.  

2. Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach 

rozpoczynają ewakuację . Należy przeciwdziałać każdemu odruchowi paniki 

wśród młodzieży. Nauczyciel określa jak młodzież ma opuszczać klasę.  

3. Młodzież i nauczyciele opuszczają sale lekcyjne.. Nauczyciel staje obok drzwi, 

aby zapobiec ewentualnemu zakłóceniu porządku i opuszcza klasę ostatni 

upewniając się, że nikt nie został w pomieszczeniu. Młodzież opuszcza 

pomieszczenia w szyku uporządkowanym - parami. W wypadku ogłoszenia 

alarmu pożarowego dla szkoły w czasie przerwy, ewakuację klas prowadzą 

nauczyciele, którzy mieli prowadzić zajęcia z daną klasą.  

4. Nauczyciele są zobowiązani sprawdzić czy nikt nie został na zapleczu klasy.  

5. Poruszanie się podczas ewakuacji powinno odbywać się zwartym krokiem nie 

biegnąc.  

6. Nauczyciele opuszczający klasę podczas ewakuacji zobowiązani są 

informować klasy sąsiednie.  

7. Nauczyciele zamykają okna i drzwi sal a klucze pozostawiają w zamku.  

8. W przypadku zadymienia drogi ewakuacyjnej należy natychmiast otworzyć lub 

wybić okna znajdujące się w pobliżu, aby wypuścić dym i zapewnić dostęp 

świeżego powietrza.  

9. Drzwi do pomieszczeń z których przenika dym należy szczelnie zamknąć.   

10. Przy zadymieniu należy poruszać się wzdłuż ścian, aby nie zatracić kierunku i 

orientacji, w pozycji pochylonej z ustami zasłoniętymi chusteczką. Jeżeli 

wewnętrzne schody są objęte ogniem lub bardzo zadymione, ewakuację 

dzieci przez okna prowadzi za pomocą drabin i innego sprzętu Straż Pożarna. 

We wszystkich przypadkach ratowania przez okno, należy szczelnie zamykać 

wszystkie drzwi i pozostałe okna w pomieszczeniu w celu zapobiegania 

przeciągom wzniecającym ogień i kierującym dym na to pomieszczenie.  

11. Po wyprowadzeniu młodzieży na zewnątrz budynku szkoły nauczyciele 

odpowiedzialni za przeprowadzenie ewakuacji klas winni osobiście sprawdzić 

stan klasy na podstawie imiennej listy z dziennika. W przypadku nieobecności 

jakiegoś ucznia należy natychmiast fakt ten zgłosić dowódcy straży pożarnej 

przez dyrektora szkoły. Samowolne oddalanie się młodzieży jest zabronione.  

12. Miejscem wyprowadzenia młodzieży ustala się boisko szkolne.  

13. Każdy nauczyciel opiekuje się uczniami klasy, z którymi w danym momencie 

ma lekcje, aż do odwołania alarmu.  


