ZARZĄDZENIE Nr 11/2019/2020
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Rybniku
z dnia 23 października 2019r.
w sprawie: przeprowadzenia próbnego alarmu p/poż z udziałem uczniów kl. IVIII, grup przedszkolnych i wszystkich pracowników ZSzP15 w Rybniku

Działając na podstawie:
- rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69)
- rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

Zarządzam, co następuje:
§1
1. Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów ogłaszam w terminie 05.11.2019r. próbny alarm p/pożarowy

z udziałem wszystkich uczniów Zespołu z siedzibą przy ul. Gzelskiej 7, zgodnie opracowanym harmonogramem , wskazanymi godzinami:
I. ewakuacja Szkoły Podstawowej nr 27 im. J. Dąbrowskiego w Rybniku o godz. 08.15
II. ewakuacja Przedszkola nr 31 w Rybniku o godz. 10.00.
2. Informacja pisemna o terminie próbnego alarmu na tydzień przed realizacją złożona zostanie
w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku.

3. Za organizację i przebieg alarmu odpowiadają poszczególni pracownicy Zespołu , zgodnie
z załącznikiem nr 1 .
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku
dyrektor
(-) Bogusława Martyna

Załącznik 1

PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI PRACOWNIKOM SZKOŁY ODPOWIEDZIALNYM
ZA PRZEBIEG I ORGANIZACJĘ PRÓBNEGO ALARMU P/POŻ
W ROKU SZKOL. 2019/2020
Podejmowane zadania

Odpowiedzialni

Zawiadomienie dyrektora ZSzP15 o zaistniałym zdarzeniu w sali nr 2 na 2 kondygnacji budynku szkoły.
Powiadomienie /telefoniczne/ straży o zdarzeniu na
terenie obiektu szkolnego.

prac. obsługi / D. Michalik/

Wyłączenie głównego wyłącznika prądu.
Ewakuacja uczniów z poszczególnych klas.

p. B. Wolny / woźna/
1.Nauczyciele realizujący w czasie ogłoszonej ewakuacji obowiązki zawodowe w danym zespole klasowym muszą znać jej stan liczebny.
2. Zabrać ze sobą listę.
3.Przestrzegać zasady ewakuacji:
-zachowują kolejność opuszczenia ławek, sal
-zachowują kolejność opuszczenia piętra, budynku
szkolnego.
4.Formują gr. ewakuacyjne na korytarzu i sprawują
opiekę nad uczniami.
5.Sprawdzają , czy wszyscy opuścili pomieszczenie.
6.Wskazują kier. i miejsce zbiórki.
7.Zabiegają, by wszyscy dotarli ma miejsce zbiórki.
8.Nie dopuszcza do powstania paniki wśród uczniów i
nie lekceważy żadnego sygnału na ten temat.

Kierowanie ruchem ewakuacyjnym na parterze obiektu szkolnego.

A. Kasperska / insp. BHP/ ze względu na miejskie zawody sportowe obowiązki przejęła
wicedyr. C. Michalska
parter – p. D. Michalik, J. Michalik
I piętro – p. B. Wolny

Kontrola poszczególnych sal lekcyjnych i innych
pomieszczeń obiektu z zasobu ludzkiego / w tym:
kuchni, biblioteki szkolnej, pomieszczenia intendentki/.
Opieka nad pieczątkami.
Sprawdzenie obecności poszczególnych ewakuowanych zespołów klasowych oraz pracowników szkoły
pod nadzorem dyrektora.
Podsumowanie przeprowadzonej ewakuacji przed
dyrektorem szkoły

p. M. Żyła / referent/- ze względu na urlop prac. zastąpiła dyr. szkoły B. Martyna

Powierzenie obowiązku wyniesienia pieczątek przez
pracowników sekretariatu.
Nauczyciele- odczytanie listy obecności, przeliczenie
dzieci.
Spr. obecności pracowników A i O- p. B.Wolny.
Złożenie raportu z liczby ewakuowanych osób z poszczególnych zespołów klasowych i pracowników
szkoły.

Przybliżenie wiadomości nt. celowości organizowania
próbnych alarmów p/poż w obiektach użyteczności
publicznej.

Dyr. szkoły

Protokół z przebiegu próbnej ewakuacji w Szkole Podstawowej nr 27 im. J.
Dąbrowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku
Ewakuacja odbyła się 05 listopada 2019r. o godz. 08.15. Wyprowadzenie ludzi

z bu-

dynku przebiegało bardzo sprawnie – w ciągu 3 minut opuszczono wszystkie pomieszczenia,
które pozostawiono otwarte (z pozostawionymi kluczami w zamkach) i udostępnione do
sprawdzenia. W/w czasie wszyscy uczniowie i personel szkoły znalazł się w bezpiecznym
miejscu, wyznaczonym na boisku szkolnym. Kontrolę budynku przeprowadziło dwóch pracowników szkoły: wicedyrektor C. Michalska oraz

prac. AiO p. B. Wolny.

W wyniku kontroli stwierdzono:
1) wszystkie osoby przebywające w budynku opuściły go bezpośrednio po alarmowym sygnale dźwiękowym (trzy dzwonki krótkie a po nich jednostajny długi dźwięk ) oraz głosowym ogłoszonym przez p. dyrektor (Uwaga ćwiczebny alarm pożarowy, proszę rozpocząć
ewakuację!);
2) wszystkie pomieszczenia były udostępnione;
3) po ogłoszeniu p. woźna była przygotowana do natychmiastowego odłączenia głównego
wyłącznika energetycznego;
4) na boisku ( w miejscu docelowej ewakuacji) opiekunowie sprawdzili stany liczbowe klas,
które znajdowały się pod ich opieką;
5) po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została p.
dyrektor , która odwołała alarm.
Łącznie ewakuowano ………….. uczniów oraz ………….. dorosłych osób (nauczyciele,
obsługa) tj. w sumie ……………osób. Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki.
Zespoły klasowe pod opieką nauczycieli wróciły do sal lekcyjnych.
Ewakuacja odbyła się bez udziału Straży Pożarnej.
Cały przebieg próbnej ewakuacji można uznać za bardzo udany.
Szkoła jest przygotowana do ewakuowania placówki w razie zagrożenia.

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKÓW SP27 W RYBNIKU
Zostaliśmy zapoznani z Zarządzeniem nr ……./…………………. Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 27 im. J. Dąbrowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15
w Rybniku z dnia 23 października 2019r. w sprawie: przeprowadzenia próbnego
alarmu p/poż z udziałem uczniów kl. I-VIII, grup przedszkolnych i wszystkich
pracowników ZSzP15 w Rybniku.
Znana jest nam treść zarządzenia, jak również treść jego załącznika.
Podpisy pracowników:

