
PLAN DZIAŁANIA NA WYPADEK POŻARU  

W ZESPOLE PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ IM JANA PAWŁA II W LEŹNIE 

  

  

  

Środki, które należy 
zastosować 

Zasady wykonania Odpowiedzialni za 
wykonanie 

Wezwanie Straży Pożarnej Alarmowanie Straży Pożarnej przeprowadzić zgodnie 
z pkt.1-3 instrukcji postępowania na wypadek pożaru 

Osoba która pierwsza zauważy pożar 

Zaalarmowanie personelu 
Szkoły 

Alarmowanie personelu Szkoły przeprowadzić 
zgodnie z pkt.4 instrukcji alarmowania 

Dyrektor Szkoły  
Pani Beata Biała-Grzędzicka  lub 
osoba z upoważnienia dyrektora 

Wyłączenie dopływu prądu 
elektrycznego 

Wyłączyć główny wyłącznik prądu elektrycznego 
znajdującego się przy wejściu głównym do szkoły 

Konserwator, sprzątaczki, woźny 

Gaszenie pożaru do czasu 
przybycia Straży Pożarnej 

Gaszenie pożaru organizować od chwili jego 
zauważenia. Do gaszenia używać dostępnego 
sprzętu pożarniczego(gaśnice, hydranty itp.) 

Osoby wyznaczone przez Dyrektora 
Szkoły 

Kierowanie akcją ratowniczo-
gaśniczą 

Do czasu przybycia Straży Pożarnej Akcją gaśniczą 
kieruje dyrektor, a w przypadku nieobecności osoby 
wyznaczone, bądź ten kto samorzutnie obejmuje 

kierownictwo 

Dyrektor lub osoba z upoważnienia 
dyrektora 

Spotkanie ze Strażą Pożarną Miejsce spotkania – boisko przed szkołą. Straż 

doprowadza się najkrótszą drogą do miejsca pożaru. 
Kierującego akcją gaśniczą należy poinformować: 
- czy pożar zagraża ludziom, 
- czy przeprowadzono całkowitą ewakuację 

młodzieży, 
- o miejscach przechowywania materiałów 
łatwopalnych i cennego mienia 

-gdzie znajdują się najbliższe punkty czerpania wody  

Osoba wyznaczona przez kierującego 

akcją gaśniczą 

Przygotowanie do ewakuacji Po usłyszeniu sygnału alarmowego natychmiast 

przerwać zajęcia lekcyjne i inne prace 

Nauczyciele aktualnie prowadzący 

zajęcia 

Ewakuacja młodzieży Ewakuacja odbywa się pod kierownictwem Dyrektora 
Szkoły lub osób upoważnionych. W przypadku 

bezpośredniego zagrożenia dążyć do jak 
najszybszego opuszczenia budynku. Porządek 
wyprowadzenia uczniów ustala się w zależności od 

miejsca powstania pożaru. Najpierw należy 
ewakuować uczniów z tych pomieszczeń, które są 
bezpośrednio zagrożone. 

Nauczyciele aktualnie prowadzący 
zajęcia 

Ewakuacja z I i  II  piętra Młodzież przebywająca w pomieszczeniach I i II 
piętra opuszcza budynek szkoły schodami w dół i 
dwoma wyjściami udaje się na plac szkolny, zgodnie 

z planem graficznym – wyznaczonej drogi 
ewakuacyjnej. 

Nauczyciele prowadzący zajęcia w 
tych salach 

Ewakuacja z parteru Młodzież przebywająca w pomieszczeniach parteru 
opuszcza budynek wyjściem głównym – jak na planie 
graficznym według oznaczonej drogi ewakuacyjnej. 

Młodzież przebywająca na zajęciach wychowania 
fizycznego  na holu szkoły, opuszcza pomieszczenie  
wyjściem głównym zgodnie z planem graficznym. 

Nauczyciele prowadzący zajęcia w 
tych salach 

Ewakuacja mienia Po przeprowadzeniu ewakuacji uczniów w wypadku 
sprzyjających warunków należy przeprowadzić 
ewakuację mienia wg kolejności: 

- cenne dokumenty, 
- cenniejsze urządzenia i pomoce naukowe.  
Mienie należy przenieść w miejsce, wskazane przez 

prowadzącego ewakuację. 

Personel administracyjny 
odpowiedzialny za poszczególne 
pomieszczenia 

Prowadzący akcję: Dyrektor, 
wicedyrektor. gł. księgowy lub 
sekretarz szkoły.  

Pracownicy: 
Woźny, konserwator, sprzątaczki. 

Miejsce docelowe: 

- boisko szkolne 

Po wyprowadzeniu młodzieży z budynku należy na 

apelu sprawdzić obecność tj. stan liczebny uczniów w 
poszczególnych klasach wg obowiązującej 
dokumentacji 

Nauczyciele odpowiedzialni za 

ewakuację 



 


