Załącznik 8

Zasady zachowania się w obliczu powszechnego zagrożenia
w Zespole Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza
w Kazimierzu Dolnym
I. Wstęp.
Jednym z najważniejszych celów jakie są związane z realizacją zadań szkoły jest zapewnienie
bezpieczeństwa młodzieży. Jest on realizowany poprzez przestrzeganie określonych przepisów BHP
oraz sprawowanie bezpośredniej opieki nad młodzieżą, przebywającą na terenie szkoły, zarówno w czasie
zajęć dydaktycznych, jak również przerw międzylekcyjnych.
Szczególnym przypadkiem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa w razie zagrożenia życia
i zdrowia młodzieży znajdującej się na terenie szkoły, jest ogłoszenie alarmu lokalnego. Jest on jednym
z kilku rodzajów alarmów, które mogą być ogłaszane w czasie pokoju na skutek wystąpienia zagrożeń
naturalnych spowodowanych działalnością człowieka.
Alarm lokalny, np. w szkole, jest sygnałem, który powinien być znany wszystkim uczniom i pracownikom
szkoły. Poznanie sposobu ogłaszania oraz zasad zachowania się w sytuacji ogłoszenia alarmu należy
również do obowiązków każdego pracownika szkoły. Ponadto każdy wychowawca i i opiekun zobowiązany
jest do przekazania tych informacji uczniom lub słuchaczom.
Najczęstszymi przyczynami, dla których może zajść konieczność ogłoszenia alarmu w szkole są zagrożenia
związane z powstaniem pożaru, a także możliwość rozprzestrzenienia na terenie szkoły niebezpiecznych
substancji chemicznych lub ładunków wybuchowych, zagrożenie katastrofą budowlaną i inne.
Jednym ze sposobów obrony lub przynajmniej minimalizowania ich skutków jest jak najszybsze
powiadomienie nas o grożącym niebezpieczeństwie i natychmiastowe podjęcie działań, mających na celu
ratowanie zdrowia i życia osób zagrożonych. Problem ten rozwiązuje sygnał alarmu lokalnego.
II. Forma alarmu lokalnego.
Alarm to sygnały dzwonka szkolnego trwające ok. 2-3 sekundy następujące bezpośrednio po sobie (przerwa
ok. 1 sekunda).
… .
W sytuacji braku prądu lub dostępu do dzwonka, sygnał alarmowy może być ogłaszany za pomocą gwizdka,
dzwonka ręcznego lub w inny sposób z jednoczesnym komunikatem słownym podawanym przez osoby
ogłaszające alarm.
Ogłoszenie alarmu może być również uzupełnione komunikatem przekazywanym za pomocą radiowęzła.
W każdym przypadku jest to sygnał do natychmiastowego działania dla wszystkich pracowników szkoły
oraz do bezwzględnego wykonywania poleceń osób funkcyjnych (strażak, policjant, dyrektor, wyznaczony
nauczyciel lub inny pracownik szkoły). Dla uczniów taką osobą jest nauczyciel, z którym w danym
momencie mieli lekcje. Wszystkie działania od tej pory są podporządkowane temu, aby jak najszybciej
i bezpiecznie wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły ewakuowały się z budynku. Akcją nie może
kierować wiele osób, bo prowadzi to do dezorganizacji i zwiększenia prawdopodobieństwa wybuchu paniki.
III. Osoba uprawniona do ogłoszenia alarmu.
Decyzję o ogłoszeniu alarmu podejmuje dyrektor lub w przypadku jego nieobecności osoba zastępująca
dyrektora. Decyzję taką podejmuje po osobistym stwierdzeniu zagrożenia albo po otrzymaniu meldunku
od pracownika szkoły lub innej osoby zgłaszającej zaistnienie takiego zagrożenia.
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Meldunek o zagrożeniu można przekazać osobiście lub telefonicznie ( tel do sekretariatu 081 88 10 558).
Dyrektor lub jego zastępca podejmują również decyzję o ewentualnym zawiadomieniu odpowiednich służb:
- straż pożarna - 998
- pogotowie ratunkowe – 999
- policja – 997
- pogotowie gazowe – 992 lub inne
- bądź centrum powiadamiania ratunkowego – 112
W sytuacjach szczególnych (bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia) decyzję o ogłoszeniu alarmu wraz
z jednoczesną ewakuacją może podjąć każdy pracownik szkoły.
IV. Osoba upoważniona do uruchomienia alarmu.
Alarm uruchamia woźny lub w przypadku jego nieobecności inny pracownik szkoły.
V. Zasady zachowania obowiązujące po ogłoszeniu alarmu.
Po rozpoznaniu przez nauczyciela zagrożenia i po dokonaniu oceny sytuacji decyduje on o możliwej
i najkrótszej drodze ewakuacji z budynku ( również nietypowej – okna na parterze).
VI. Miejsce ewakuacji.
Punktem ewakuacji w naszej szkole jest wał na boisku szkolnym przy ogrodzeniu wzdłuż Grodarza. Miejsce
gdzie znajduje się sprawnościowy tor przeszkód.
Pamiętaj! Nie lekceważ zagrożenia, nawet wówczas, gdy nie zagraża ci bezpośrednio.
Podstawa prawna
1. Rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 roku w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. z 1992 r. Nr 92 poz. 460 z
późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2005r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.
Instrukcja włączenia alarmu
1. Zlokalizuj włącznik (stary typ z przekręcanym elementem), znajdujący się w dyżurce po prawej stronie
parapetu pod oknem.
2. Przekręć ruchomy element aż do usłyszenia sygnału dzwonka i przytrzymaj w tej pozycji około 2-3
sekundy.
3. Przekręć w lewo o tę samą część obrotu ( brak sygnału dzwonka) i w tej pozycji przytrzymaj około 1
sekundę.
4. powtarzaj cyklicznie czynności opisane w punktach 2 i 3 uzyskując 2-3 sekundowe sygnały dzwonka
oddzielone około 1- sekundowymi przerwami przez około 1 minutę.
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