
9. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W WYPADKU POŻARU  

ZAWIADOMIENIE O POŻARZE – SYGNAŁ ALARMOWY 
 

1.  Każdy, kto zauważył pożar lub uzyskał informację o pożarze czy zagrożeniu, obowiązany 

jest zachować spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować: 

- wszystkie osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru narażone na jego skutki, 

- Straż Pożarną – tel. 998 lub 112 

- dyrektora szkoły 

 
2.  Po uzyskaniu połączenia ze strażą pożarną należy wyraźnie podać: 

- gdzie się pali - nazwa obiektu, dokładny adres, 

- co się pali - np. odzież w szatni, 

- czy istnieje zagrożenie życia ludzi, czy w rejonie pożaru lub bezpośrednim 

sąsiedztwie znajdują się materiały łatwopalne, itp., 

- numer telefonu, z którego podaje się informacje oraz swoje imię i nazwisko. 

 
Uwaga: należy poczekać na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, po potwierdzeniu przyjęcia 

meldunku przez dyżurnego telefonistę, odłożyć słuchawkę i odczekać przy telefonie na ewentualne 

sprawdzenie. 

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

- Pogotowie Ratunkowe – tel. 999 

- Policję – tel. 997 

 
4.  Sygnał alarmowy, po którym należy natychmiast opuścić szkołę – przerywany dzwonek, 

trwający tak długo, aż wszyscy opuszczą budynek. W razie braku prądu sygnałem 

alarmowym jest ciągły dźwięk dzwonka ręcznego i powiadomienie ustne: „PALI SIĘ”. 

Sygnał alarmowy może uruchomić każdy, kto zauważy ogień. W innym przypadku 

decyzje podejmuje dyrektor szkoły. 

 
PO USŁYSZENIU SYGNAŁU 

 
5.  Równolegle do zaalarmowania straży pożarnej należy przystąpić do akcji ratowniczo - 

gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów wewnętrznych, 

znajdujących się w budynku. 

 
6.  Do czasu przybycia straży pożarnej akcją kieruje dyrektor lub osoba zastępująca go, a w 

razie ich nieobecności jeden z nauczycieli. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest 

podporządkować się poleceniom kierującego akcją. 

 
7.  Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo - gaśniczej powinna: 

- w pierwszej kolejności przystąpić do ratowania ludzi, przeprowadzając ewakuację z 

zagrożonego rejonu, 

- wyłączyć dopływ prądu elektrycznego (nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń 

elektrycznych będących pod napięciem), 



- usunąć z miejsca pożaru bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie znajdujące się tam materiały 

palne, wybuchowe, toksyczne a także cenny sprzęt i urządzenia oraz ważne dokumenty, 

nośniki informacji itp., 

 
8.  Sprzątaczki, woźne, konserwator i inni pracownicy szkoły, niemający lekcji natychmiast 

otwierają szeroko i zabezpieczają przed zamknięciem drzwi prowadzące na zewnątrz 

budynku oraz pomagają wyprowadzić dzieci na zewnątrz budynku. 

 
9.  Osoby, pod których opieką przebywa w czasie zdarzenia młodzież, mają za zadanie zająć 

się jedynie tą grupą, jej ewakuacją i bezpieczeństwem. 

 
10. Jeżeli zdarzenie ma miejsce w czasie lekcji, nauczyciel nakazuje uczniom powstać i 

niezwłocznie opuścić budynek, informując, którą klatką schodową odbywa się ewakuacja. 

Młodzież musi być poinformowana, gdzie znajduje się miejsce I etapu ewakuacji. Dzieci 

opuszczają pomieszczenia w szyku uporządkowanym - parami. Na czoło grupy należy 

wyznaczyć nieformalnego przywódcę grupy klasowej. Nauczyciel wychodzi ostatni. 

Uczniowie zostawiają w salach wszystkie przedmioty (torby, teczki, plecaki, kurtki, itp.). 

Czas opuszczenia zagrożonego budynku jest w tym przypadku najważniejszy. 

 
11. W pierwszej kolejności należy ewakuować osoby z tych pomieszczeń, w których powstał 

pożar lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia oraz pomieszczeń, 

z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji może zostać odcięte przez 

pożar lub zadymienie. Następnie należy ewakuować osoby poczynając od najwyższych 

kondygnacji. 

 
12. Należy przeciwdziałać każdemu odruchowi paniki wśród dzieci. 

 
13. W wypadku ogłoszenia alarmu pożarowego dla szkoły w czasie przerwy, ewakuację klas 

prowadzą nauczyciele, którzy mieli prowadzić zajęcia z daną klasą. 

 
14. W przypadku zadymienia drogi ewakuacyjnej należy natychmiast otworzyć lub wybić okna 

znajdujące się w pobliżu, aby wypuścić dym i zapewnić dostęp świeżego powietrza . Drzwi 

do pomieszczeń z których przenika dym należy szczelnie zamknąć. 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 dzieci 

przez okno, należy szczelnie zamykać wszystkie drzwi i pozostałe okna w pomieszczeniu w 

celu zapobiegania przeciągom wzniecającym ogień i kierującym dym na to pomieszczenie. 

 
15. Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej, 

starając się trzymać głowę jak najniżej, ze względu na mniejsze zadymienie panujące w 

dolnych partiach pomieszczeń i korytarzy. Usta i drogi oddechowe należy w miarę 

możliwości zasłonić chustką zmoczoną w wodzie - sposób ten ułatwia oddychanie. Podczas 

ruchu przez mocno zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy poruszać się wzdłuż 

ścian, by nie stracić orientacji co do kierunku ruchu. 

 
16. Ewakuacja mienia nie może odbywać się kosztem sił i środków niezbędnych do ewakuacji i 

ratowania ludzi. Ewakuację mienia należy rozpocząć od najcenniejszych urządzeń, 

dokumentacji i przedmiotów. Należy wykorzystać wszystkie sprawne fizycznie osoby, 

nadające się do demontażu i ewakuacji mienia. 
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17. W czasie ćwiczeń korzystamy tylko z normalnie używanych klatek schodowych i drzwi 

wyjściowych. Nie wolno skakać z okna i korzystać z improwizowanych wyjść 

ewakuacyjnych. 

 

 

NA MIEJSCU EWAKUACJI 
 

18. Na miejscu zbiórki nauczyciele sprawdzają obowiązkowo listę swojej klasy. W razie 

stwierdzenia nieobecności ucznia, należy ten fakt zgłosić natychmiast strażakom, 

niekoniecznie dowódcy, pytając strażaka o nazwisko. 

19. Po sprawdzeniu listy uczniów (podopiecznych) nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić ich 

stan zdrowia, zwracając szczególną uwagę na zawroty głowy, wymioty, kaszel, ból głowy, 

chwilowe omdlenia, złamania, potłuczenia, itp. Wszystkich poszkodowanych należy 

traktować jako ofiary zdarzenia i udzielić im pomocy. 

20. Niedopuszczalne jest zezwolenie na rozejście się uczniów (podopiecznych) do domów bez 

wcześniejszego powiadomienia o zdarzeniu rodziców. 

 

 
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE 

 
21. Dyrektor szkoły ustala częstotliwość i zaleca przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia 

możliwości ewakuacji uczniów i pracowników w celu określenia czasu niezbędnego do 

opuszczenia budynku szkoły. 

 
22. Zaleca się raz w roku przeprowadzenie próbnej ewakuacji szkoły na podstawie instrukcji 

postępowania na wypadek pożaru. 

 
23. Pracownicy szkoły zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z niniejszą instrukcją i 

planem działań na wypadek pożaru. 

 

 


