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1. Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz.
351).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690 z późniejszymi zmianami).
3. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. (Dz. U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów.
2. Postanowienia ogólne
Scenariusz ewakuacji dla Zespołu Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich przy ul.
Mikołaja 3, 41-106 Siemianowice Śląskie, zwany dalej Scenariuszem, określa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zasady ewakuacji osób przebywających w Zespole Szkół Sportowych;
Określenie konieczności przeprowadzenia ewakuacji;
Obowiązki Dyrekcji w zakresie ewakuacji;
Zasady powiadamiania o ewakuacji;
Zasady kierowania ewakuacją;
Zasady zachowania się ewakuowanych podczas ewakuacji;
Zasady komunikowania się z przybyłymi na miejsce strażakami z Państwowej Straży
Pożarnej lub innymi służbami ratowniczymi.

Ewakuacja polega na bezpiecznym przemieszczeniu ludzi z części budynku, w których
występuje zagrożenie życia lub zdrowia do stref bezpiecznych lub na zewnątrz budynku.
Ewakuacja osób przebywających w Zespole Szkół Sportowych ma na celu ochronę ich
życia i zdrowia w wypadku następujących zagrożeń:






pożar,
katastrofa budowlana,
zamach terrorystyczny ,
podłożenie ładunku wybuchowego,
innych zdarzeń losowych zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi.

Scenariusz ewakuacji obejmuje zasady postępowania na wypadek w/w zagrożeń, obowiązki
Dyrekcji oraz innych osób wyznaczonych przez Dyrekcję Zespołu Szkół Sportowych do
czynności związanych z ewakuacją.
Ewakuację zarządza Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych lub w czasie nieobecności
Wicedyrektor Zespołu Szkół Sportowych.
Przebiegiem ewakuacji do chwili przybycia Państwowej Straży Pożarnej lub Policji kieruje
Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych lub w czasie nieobecności Wicedyrektor Zespołu Szkół
Sportowych.
Sygnał o ewakuacji będzie przekazywany za pomocą dzwonka:
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 ewakuacja w przypadku pożaru – trzy dzwonki po 3 sekundy,
 ewakuacja w przypadku alarmu bombowego – trzy dzwonki: 1 – 3 sekundy, 2 – 6
sekund, 3 – 9 sekund,
w przypadkach awaryjnych przez wyznaczonych gońców rozgłaszających sygnał –
informację od drzwi do drzwi, drogą telefoniczną przez Kierownika Gospodarczego lub
w czasie jego nieobecności Kadrową.

KLAUZULA ZATWIERDZAJĄCA SCENARIUSZ DO STOSOWANIA.
Niniejszy Scenariusz Ewakuacji dla Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Mikołaja 3, 41-106
Siemianowice Śląskie zatwierdzam i polecam stosować:

Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych

…………………………………………

Siemianowice Śląskie, dnia 28.02.2013 r.
Scenariusz wykonał: BHP-LEX Spółka z o.o.

3. Miejsca zbiórki
Miejsca zbiórki podczas ewakuacji znajdują się na placu apelowym kompleksu obiektów
sportowych (kompleks szkoły podstawowej) i na placu apelowym przed głównym wejściem
do gimnazjum i liceum oraz na boisku tartanowym (kompleks gimnazjum i liceum). (Miejsca
zbiórki podczas ewakuacji zaznaczone są na planie otoczenia Zespołu Szkół Sportowych
w Siemianowicach Śląskich)
4. Ilość osób przebywających wewnątrz obiektu
Przewidywana ilość osób w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich:
Szkoła podstawowa - 483 uczniów
Gimnazjum - 416 uczniów
Liceum - 83 uczniów
Nauczyciele - 117
Pracownicy - 42
Razem w pomieszczeniach Zespołu Szkół Sportowych może przebywać 1141 osób.
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5. Obowiązki Dyrekcji w zakresie kierowania ewakuacją ludzi przebywających
w Zespole Szkół Sportowych
W przypadku wystąpienia zagrożeń w postaci: pożaru, ataku terrorystycznego, podłożenia
ładunku wybuchowego lub innego losowego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi należy
przeprowadzić natychmiastową ewakuację.
W momencie wystąpienia, któregoś z pośród w/w zagrożeń należy wykonać następujące
czynności:
 po otrzymaniu informacji o pożarze Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych zapoznaje się
z sytuacją, występującymi zagrożeniami oraz liczbą osób poszkodowanych,
 w razie konieczności podejmuje decyzję o ewakuacji,
 upewnia się że Państwowa Straż Pożarna lub inne służby ratownicze zostały
powiadomione o występującym zagrożeniu,
 nadzoruje przebieg ewakuacji i koordynuje podległych mu pracowników (nauczycieli
i personel pomocniczy) w tym zakresie,
 po opuszczeniu obiektów przez nauczycieli z poszczególnymi klasami oraz pozostałych
pracowników zbiera informację na temat ewakuacji - upewnia się że wszyscy opuścili
obiekt, (meldunek z pozostałych dwóch miejsc zbiórki znajdujących się na terenie
kompleksu boisk odbiera od gońców na miejscu zbiórki znajdującym się na placu
apelowym przed wyjściem z kompleksu gimnazjum i liceum),
 współpracuje z przybyłym na miejsce dowódcą z Państwowej Straży Pożarnej lub innych
służb ratowniczych w zakresie ewakuacji oraz przekazu niezbędnych informacji do
skutecznego i sprawnego przeprowadzenia działań ratowniczych;
 sprawdza wraz z kierownikiem akcji ratowniczej czy wszyscy pracownicy i uczniowie
opuścili Zespół Szkół Sportowych.

6.Obowiązki osób wyznaczonych przez Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych
w przypadku ewakuacji:
 na polecenie Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych sygnały do ewakuacji uruchamiają
w kompleksie szkoły podstawowej woźna Pani Elżbieta Asman, w kompleksie
gimnazjum i liceum szatniarka Pani Gabriela Bednarek,
 odebranie sygnału o ewakuacji sprawdza Kierownik Gospodarczy lub w czasie jego
nieobecności Kadrowa,
 zawór gazu zakręca kucharka Pani Janina Skura,
 główny wyłącznik prądu w kompleksie szkoły podstawowej wyłącza woźna Pani
Elżbieta Asman,
 główny wyłącznik prądu w kompleksie gimnazjum i liceum wyłącza szatniarka Pani
Gabriela Bednarek,
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 wyjścia ewakuacyjne nr 4, 5, 7 w kompleksie gimnazjum i liceum otwiera szatniarka Pani
Gabriela Bednarek,
 wyjścia ewakuacyjne nr 2, 3, 6 w kompleksie gimnazjum i liceum otwierają pracownice
sekretariatu,
 wyjścia ewakuacyjne kompleksu szkoły podstawowej otwiera woźna Pani Elżbieta
Asman.
7.Obowiązki pracowników administracyjno-biurowych, nauczycieli oraz personelu
pomocniczego:
Podczas normalnej pracy w/w pracownicy są zobowiązania do:
 posiadania dokładnej znajomości zagrożenia pożarowego oraz zabezpieczeń
przeciwpożarowych występujących na terenie poszczególnych obiektów Zespołu Szkół
Sportowych ze szczególnym uwzględnieniem miejsca swojej pracy,
 posiadania dokładnej znajomości zasad postępowania podczas powstania pożaru –
praktycznego gaszenia oraz przeprowadzania ewakuacji,
 znajomości rozmieszczenia i zasad działania gaśnic i hydrantów wewnętrznych, a także
wyłączników prądu elektrycznego,
Podczas pożaru lub innego zagrożenia miejscowego należy:
 zachować spokój i opanowanie,
 podjąć próbę ugaszenia ognia przy użyciu gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych,
 kierować się wraz z uczniami do wyjść ewakuacyjnych,
 po opuszczeniu obiektu udać się w wyznaczone miejsce zbiórki po ewakuacji – boisko
szkolne.
Nauczyciele po usłyszeniu polecenia o rozpoczęciu ewakuacji mają obowiązek:
 pozostawić dotychczasową wykonywaną pracę,
 sprawdzić drożność najbliższych wyjść ewakuacyjnych,
 przygotować uczniów do ewakuacji,
 wyłączyć urządzenia elektryczne spod napięcia,
 pozamykać okna (w przypadku alarmy bombowego otworzyć okna)
 zabrać ze sobą dokumenty;
 zabrać ze sobą dziennik.
Jeżeli alarm nie będzie odwołany nauczyciele postępują w następujący sposób:
 kierują się do najbliższych wyjść ewakuacyjnych wraz z uczniami,
 udzielają pomocy ewentualnym poszkodowanym,
 nie wpuszczają osób z zewnątrz,
 usuwają materiały palne z drogi rozprzestrzeniania się pożaru,
 zachowują spokój aby nie wywoływać elementów paniki – unikać agresji,
niepotrzebnych komentarzy, krzyku oraz gwałtownego zachowania,
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 w przypadku silnego zadymienia należy poruszać się w pozycji pochylonej, najlepiej
wzdłuż ścian aby nie stracić orientacji, usta i nos przysłonić chusteczką, najlepiej
zamoczoną w wodzie celem ułatwienia oddychania,
 po opuszczeniu obiektu nauczyciele, kierują się wraz z uczniami w wyznaczone miejsce
zbiórki po ewakuacji tj. boisko szkolne,
 po dotarciu w wyznaczone miejsce nauczyciele zobowiązani są do dokładnego
przeliczenia uczniów klasy, z którą prowadzili zajęcia.
 Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych lub w razie nieobecności Wicedyrektor Zespołu
Szkół Sportowych powinien otrzymać od poszczególnych nauczycieli informację, czy
wszyscy opuścili obiekt.
8. Zadania i obowiązki woźnego/woźnej:
Podczas normalnej pracy woźny/ woźna zobowiązany/a jest do:
 posiadania dokładnej znajomości zagrożenia pożarowego oraz zabezpieczeń
przeciwpożarowych występujących na terenie poszczególnych obiektów Zespołu Szkół
Sportowych ze szczególnym uwzględnieniem miejsca swojej pracy,
 posiadania dokładnej znajomości zasad postępowania podczas powstania pożaru –
praktycznego gaszenia oraz przeprowadzania ewakuacji,
 znajomości rozmieszczenia i zasad działania gaśnic i hydrantów wewnętrznych, a także
wyłączników prądu elektrycznego,
 przeprowadzania doraźnych kontroli pomieszczeń, szatni oraz toalet, a także
w razie konieczności poszczególnych sal lekcyjnych oraz innych pomieszczeń.
Podczas pożaru należy:
 zachować spokój i opanowanie,
 po otrzymaniu zgłoszenia o pożarze lub bezpośrednim jego zauważeniu powiadomić
Dyrektora, Państwową Straż Pożarną oraz innych pracowników Zespołu Szkół
Sportowych,
 na polecenie Dyrektora podać sygnał do rozpoczęcia ewakuacji:
 ewakuacja w przypadku pożaru – trzy dzwonki po 3 sekundy,
 ewakuacja w przypadku alarmu bombowego – trzy dzwonki: 1 – 3 sekundy, 2 – 6
sekund, 3 – 9 sekund,
 otworzyć wejście główne do obiektu na oścież,
 przygotować klucze do poszczególnych pomieszczeń,
 przygotować do użycia główne wyłączniki prądu,
 kontrolować strefę wejścia i wyjścia – należy przy tym zwrócić uwagę aby osoby po
opuszczeniu budynku nie wracały do niego do czasu odwołania alarmu.
9.Obowiązki osób nie zaliczonych do pracowników oraz mieszkańców mieszkania
socjalnego
1. Zapoznanie się z powyższym Scenariuszem Ewakuacji, Planem Obiektu, Instrukcją
Bezpieczeństwa Pożarowego;
2. Wykonywanie poleceń Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych lub w czasie jego
nieobecności Wicedyrektora Zespołu Szkół Sportowych:
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3. Ewakuowanie się na miejsce zbiórki ewakuacji.
10. Działania alternatywne w razie braku możliwości ewakuacji ludzi z budynku
Kiedy ewakuacja (pełna lub częściowo) jest niemożliwa: (przykładowo)
1.
2.
3.
4.

Gdy pożar występuje na niższych kondygnacjach powodując silne zadymienie powyżej;
Zajęcie przez pożar drogi ewakuacyjnej;
Po zawaleniu się kondygnacji lub biegu schodów poniżej;
Gdy ładunek wybuchowy znajduje się na drodze ewakuacyjnej.

Jeśli ewakuacja jest niemożliwa należy: (przykładowo)
1. Wrócić do swojego pomieszczenia, zamknąć i uszczelnić drzwi (np.: tkaniną z garderoby
– najlepiej wilgotną);
2. Starać się poinformować o swoim położeniu Dyrekcję Zespołu Szkół Sportowych,
własnego przełożonego, PSP, Policję lub swoich bliskich, którzy mogą w Państwa
imieniu poinformować służby ratownicze;
3. Zostać w pomieszczeniu sygnalizując w oknie swoje położenie;
4. Czekać na służby ratownicze;
5. Jeśli usłyszymy ratowników, znajdujących się w pobliżu należy głośno poinformować
o naszej obecności i położeniu;
6. Podporządkować się poleceniom ratowników;
7. Po opuszczeniu budynku poinformować o tym fakcie swoich przełożonych lub
kierujących akcją ratowniczą;
11. Bezwzględnie unikać
1. Zwłoki w powiadomieniu Państwowej Straży Pożarnej !!!
2. Paniki– starać się zachować przytomność umysłu.
3. Pozostawienia rannych lub nieprzytomnych– jeśli samemu nie dasz rady przenieść,
bezzwłocznie szukaj pomocy lub poinformuj o takim fakcie i miejscu położenia osobę
funkcyjną.
4. Biegania– łatwo o poszkodowanie siebie lub inną osobę.
5. Ewakuacji drogą w pełni zadymioną:
o jeśli to możliwe:
- pozostać w swoim lub innym pomieszczeniu
- uszczelnić drzwi,
- powiadomić innych o swoim położeniu
o jeśli to niemożliwe: szukać poduszki powietrznej przy podłodze, w razie konieczności
czołgać się.
6. Gaszenia wodą urządzeń pod napięciem - należy wpierw wyłączyć prąd np.: przy
pomocy przeciwpożarowego wyłącznika prądu
7. Stosowania gaśnicy na CO2 (śniegowa) do gaszenia ludzi– wystąpią poważne poparzenia.
8. Pozostawania na drodze ewakuacyjnej bez wyraźnej potrzeby– utrudnianie ewakuacji
innym.
9. Braku podporządkowania się ratownikom PSP– stwarzanie zagrożenia dla siebie, innych
oraz akcji ratowniczo – gaśniczej.
12. Postępowanie w wypadku awarii, pożaru i wybuchu
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12.1. Charakterystyka substancji niebezpiecznych
Na terenie Zespołu Szkół Sportowych znajdują się następujące substancje: związki chloru.
12.2. Jeśli nastąpi awaria i emisja gazu z instalacji personel lub osoby wyznaczone
przez dyrekcję Zespołu Szkół Sportowych:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Niezwłocznie powiadomić Państwową Straż Pożarną;
Niezwłocznie powiadomić ludzi znajdujących się w otoczeniu miejsca awarii;
Wyłączyć urządzenia elektryczne;
Uwolniony amoniak neutralizować za pomocą rozproszonych prądów wodnych w postaci
mgły wodnej podawanej z hydrantu zewnętrznego znajdującego się w otoczeniu
maszynowni;
Nie kierować strumienia wody bezpośrednio w miejsce wycieku tylko na uwolniony
amoniak;
Uważać aby woda nie dostała się do wnętrza instalacji lub zbiorników;
Jak najszybciej uszczelnić miejsce emisji;
Osoby, które uległy zatruciu należy przenieść w bezpieczne miejsce i niezwłocznie
wezwać lekarza.

12.3. W przypadku pożaru wyznaczony personel powinien:
1.
2.
3.
4.

Niezwłocznie powiadomić Dyrekcję Zespołu Szkół Sportowych;
Wyłączyć urządzenia elektryczne;
Małe ogniska można gasić przy użyciu gaśnic;
Poważniejsze zarzewia ognia gasić wodą przy użyciu wody podawanej z hydrantu
wewnętrznego;
5. Uważać aby woda nie dostała się do wnętrza instalacji;
6. Opiekować się i udzielić pomocy osobom, które uległy zatruciu;
7. W wypadku zapalenia się odzieży na człowieku należy:
 przewrócić rannego na ziemię, aby nie biegał wzniecając ogień na swoim ubraniu oraz





stwarzając dodatkowe zagrożenia;
stłumić ogień przy pomocy koca gaśniczego;
przenieść rannego w bezpieczne miejsce;
okryć aby nie wychłodził się;
niezwłocznie wezwać lekarza;

Postępowanie w wypadku wybuchu jak w przypadku pożaru.
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