MODUŁ V

LEKCJA 6

Temat: „Ewakuacja z budynku szkolnego”
Zdarzają się, niestety dosyć często również w szkołach, przypadki występowania zagrożeń
powodujących konieczność przeprowadzenia ewakuacji ludzi i mienia. Aby ewakuacja przebiegała
bezpiecznie, ważne jest stworzenie w szkole odpowiednich warunków techniczno - budowlanych oraz
organizacyjnych, jak również zaznajamianie z tymi warunkami wszystkich osób przebywającym
w budynku szkolnym - przede wszystkim nauczycieli i uczniów.

Formy realizacji (proponowany przedmiot ścieżka itp.):
・lekcja do dyspozycji wychowawcy,
・technika.

Cele ogólne:
・kształtowanie i doskonalenie umiejętności i nawyków właściwego zachowania w przypadku wystąpienia
zagrożenia powodującego konieczność przeprowadzenia ewakuacji z budynku szkolnego.

Cele szczegółowe:
Uczeń potrafi:
・wymienić okoliczności powodujące konieczność przeprowadzenia ewakuacji z budynku szkolnego,
・opisać ogólne zasady ewakuacji obowiązujące w szkole,
・opisać własne zachowanie podczas ewakuacji,
・opisać drogę ewakuacyjną z pomieszczenia, w którym aktualnie odbywają się zajęcia,
・wykorzystać zdobytą wiedzę o zasadach ewakuacji podczas symulacji ewakuacji przeprowadzonej na
zakończenie lekcji.

Metody nauczania:
・pogadanka z elementami dyskusji,
・symulacja,
・zespołowe rozwiązywanie problemów.

Pomoce dydaktyczne:
・znaki bezpieczeństwa znajdujące się na terenie szkoły,
・materiały pomocnicze dla ucznia,
・arkusze papieru A4,
・duże arkusze papieru,
・flamastry.

Formy pracy:
・ćwiczenia praktyczne,
・wycieczka w budynku szkolnym,
・praca w grupach.
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PLAN ZAJĘĆ:
1. Zajęcia rozpoczynają się od spotkania nauczyciela z uczniami na boisku szkolnym w czasie przerwy
poprzedzającej zajęcia. Nauczyciel prosi uczniów, aby przechodząc korytarzami do klasy zwracali uwagę na
wszystkie znaki bezpieczeństwa i sprzęty przeciwpożarowe znajdujące się na trasie przejścia, aby zapamiętali,
jakie to znaki i sprzęty oraz gdzie się znajdują.
2. Ćwiczenie 1. Po przyjściu do klasy nauczyciel dzieli uczniów na 4-5 osobowe zespoły, każdy zespół
przygotowuje zestawienie, wykaz znaków i sprzętów bezpieczeństwa, które uczniowie zaobserwowali
podczas przemarszu z boiska. Wyniki swojej pracy grupy zapisują na kartkach A4. Uczniowie, starając się
wykorzystać zdobytą wcześniej wiedzę na temat znaków bezpieczeństwa, nazywają znaki.
3. Wybrani liderzy grup prezentują wyniki pracy. Nauczyciel zapisuje propozycje poszczególnych grup,
tworząc wspólne zestawienie. Następnie komentuje ustalone znaki, tłumacząc ich znaczenie oraz cel, dla
którego zostały w danych miejscach umieszczone, tj. wskazanie osobom przebywającym w budynku szkoły
tzw. dróg ewakuacyjnych.
4. Na bazie ćwiczenia 1 nauczyciel informuje uczniów o temacie lekcji, celach lekcji oraz omawia okoliczności,
które muszą wystąpić, aby przeprowadzić ewakuację.
5. Ćwiczenie nr 2. Nauczyciel rozdaje uczniom materiał pomocniczy opisujący ogólne zasady ewakuacji i prosi
ich, aby na bazie tych zasad sformułowali zasady dotyczące w szczególności zachowania się uczniów podczas
ewakuacji. Uczniowie swoje propozycje zapisują na dużych arkuszach papieru. Po około 15 minutach liderzy
grup prezentują wyniki pracy. Nauczyciel podsumowuje propozycje grup (przewidywany czas 25 minut).
6. Podsumowanie zajęć: Nauczyciel głosem informuje uczniów o tym, że wybuchł pożar. Prosi o zachowanie
spokoju, grupuje uczniów na korytarzu przed klasą i wychodzi z uczniami z budynku, zgodnie z planem i drogą
ewakuacyjną opracowaną dla tej części budynku. Na trasie wymyśla przeszkody, np. szczególnie zadymiony
fragment drogi i obserwuje, czy uczniowie zachowują się zgodnie z zasadami omawianymi w klasie, sam
również stosuje zasady zamieszczone w materiale pomocniczym dla nauczyciela. Na boisku omawia z
uczniami wyniki swoich obserwacji zachowania uczniów podczas symulacji, podaje czas opuszczenia
budynku, liczony od chwili ogłoszenia alarmu oraz zwraca uwagę na trasę, jaką pokonali uczniowie, prosząc o
jej zapamiętanie. Dziękuje uczniom za aktywność i ogłasza przerwę.

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA NAUCZYCIELA
MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1
Prezentowana propozycja zajęć dla uczniów ma na celu doskonalenie umiejętności i nawyków bezpiecznego
zachowania się podczas ewakuacji z budynku szkolnego, przede wszystkim poprzez zastosowanie ćwiczeń
uświadamiających uczniom znaczenie znaków, z którymi stykają się na co dzień w swojej szkole oraz zasad
obowiązujących podczas prawdziwej ewakuacji, która oby nigdy się w szkole nie zdarzała. Uczniowie i cała
społeczność szkolna powinni jednak być okresowo szkoleni w tym zakresie. Najlepiej poprzez ćwiczenia
praktyczne.
Aby ewakuacja mogła przebiegać bezpiecznie, ważne jest stworzenie odpowiednich warunków technicznobudowlanych (tzn. zastosowanie odpowiednich materiałów budowlanych, dekoracyjnych, ustawienie w
odpowiednich miejscach sprzętu przeciwpożarowego, zaprojektowanie szerokich korytarzy zgodnie z normami,
oznakowanie itp.) oraz organizacyjnych (regulaminy, ustalone zasady ewakuacji znane wszystkim osobom
przebywającym w budynku, wyznaczenie osób kierujących ewakuacją i odpowiedzialnych za jej przebieg itp.).
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MATERIAŁ POMOCNICZY NR 2
ORGANIZACJA EWAKUACJI
1. Konieczność ewakuacji.
Konieczność przeprowadzenia ewakuacji zachodzi zawsze w następujących okolicznościach:
a) gdy pożar, wybuch lub inny wypadek losowy zdarza się w pomieszczeniu przebywania ludzi, lub gdy znajduje się
ono w układzie łączności bezpośredniej z innymi pomieszczeniami bez odrębnych wyjść na drogę ewakuacyjną,
b) gdy pożar, wybuch lub inny wypadek losowy przerasta możliwości opanowania w zarodku lub zapobieżenia
skutkom przez znajdujących się w miejscu wypadku pracowników w okresie nie dłuższym niż jest to konieczne
do wyprowadzenia osób zagrożonych przez wypadek lub jego następstwo (maksymalnie do 3 minut),
c) gdy siły pomocy z zewnątrz lub straż pożarna nie mogą stawić się w czasie gwarantującym zbędność
ewakuacji,
d) gdy warunki ewakuacji są niekorzystne, niezgodne z obowiązującymi przepisami i stwarzają utrudnienia
ewakuacji ludzi,
e) gdy okoliczności pożaru, jego nasilanie się, gwałtowność rozszerzania się i zadymienie stworzyły już z chwilą
ujawnienia, zagrożenia osobiste życia i zdrowia ludzi lub zmieniająca się sytuacja wskazuje na takie
niebezpieczeństwo.
2. Podstawowe zasady ewakuacji:
W przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność przeprowadzenia ewakuacji osób i mienia z
budynków szkolnych, decyzję o podjęciu ewakuacji podejmuje dyrektor szkoły lub jego zastępca. Decyzja o
zarządzeniu ewakuacji musi zawierać informacje o zakresie ewakuacji, liczbie osób przewidzianych do ewakuacji,
sposobach i kolejności opuszczania obiektu (kondygnacji, budynku), a także musi określać drogi i kierunki
ewakuacji.
Po podjęciu decyzji o ewakuacji osób i mienia należy:
a)
b)

c)

d)

e)
f)

g)

niezwłocznie powiadomić wszystkich pracowników przebywających na terenie ewakuowanego odcinka o
powstaniu i charakterze zagrożenia oraz o konieczności przeprowadzenia ewakuacji,
kierujący akcją ewakuacyjną wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji grup uczniów, ponadto
ustala ewentualną potrzebę ewakuacji sprzętu i mienia, określając w tym celu sposoby, kolejność i rodzaj
ewakuowanego mienia,
w pierwszej kolejności należy ewakuować osoby z tych pomieszczeń, w których powstał pożar, lub które
znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia oraz z 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. Należy dążyć do tego, aby wśród ewakuowanych w pierwszej
kolejności były osoby o ograniczonej, z różnych względów, zdolności poruszania się, natomiast zamykać
strumień ruchu powinny osoby, które mogą poruszać się o własnych siłach,
podczas ewakuacji z pomieszczeń strumienie ludzi należy kierować na poziome drogi ewakuacyjne (korytarze),
a następnie zgodnie z kierunkami określonymi przez znaki ewakuacyjne na klatki schodowe i wyjścia poza
obszar zagrożony pożarem lub na zewnątrz obiektów,
osoby z ograniczoną zdolnością poruszania się należy ewakuować przy wykorzystaniu wózków bądź przenosić
na rękach,
w przypadku blokady dróg ewakuacyjnych należy niezwłocznie, dostępnymi środkami, bezpośrednio lub przy
pomocy osób znajdujących się na zewnątrz odciętej strefy, powiadomić kierownika akcji ewakuacyjnej. Ludzi
odciętych od wyjścia, a znajdujących się w strefie zagrożenia, należy zebrać w pomieszczeniu najbardziej
oddalonym od źródła pożaru i w miarę posiadanych środków oraz istniejących warunków ewakuować z
zewnątrz przy pomocy sprzętu ratowniczego przybyłych jednostek ratowniczych,
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 zasłaniać 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,
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h)

ewakuacja mienia nie może odbywać się kosztem sił i środków niezbędnych do ewakuacji i ratowania
ludzi. Ewakuacje mienia należy rozpocząć od najcenniejszych urządzeń, dokumentacji i przedmiotów.
Należy wykorzystać wszystkie sprawne fizycznie osoby, nadające się do demontażu i ewakuacji mienia.
po zakończeniu ewakuacji, tj. po opuszczeniu budynku szkolnego czy zagrożonej strefy, opiekun danej grupy
osób zobowiązany jest do sprawdzenia, czy wszyscy ludzie opuścili poszczególne pomieszczenia. W razie
podejrzenia, że ktoś został w zagrożonej strefie, należy natychmiast zgłosić ten fakt jednostkom ratowniczym
przybyłym na miejsce akcji i przeprowadzić ponowne sprawdzenie pomieszczeń budynku.
w przypadku przybycia jednostek Państwowej Straży Pożarnej w trakcie akcji ewakuacyjnej, kierujący
przebiegiem akcji zobowiązany jest do złożenia krótkiej informacji o przebiegu akcji, a następnie
podporządkowania się poleceniom dowódcy przybyłej jednostki taktycznej straży pożarnej.

i)

j)

3. Przebieg ewakuacji (przykład).
1)

W budynku szkoły:
a) ogłosić sygnał alarmowy „EWAKUACJA"
・głosem ( wskazane wykorzystanie szkolnej aparatury nagłaśniającej),
・szkolną sygnalizacją dzwonkową - przerywane dzwonienie, lub recznym ostrzegaczem pożarowym,
b) otworzyć drzwi sal lekcyjnych powiadamiając o charakterze zagrożenia i konieczności ewakuacji apelować o zachowanie spokoju,
c) określić kolejność ewakuacji z pomieszczeń i kondygnacji przy zachowaniu zasady:
・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 najwyższego piętra budynku.
d) uformować grupy ewakuacyjne na korytarzach pod opieką nauczycieli prowadzących zajęcia
dydaktyczne,
e) wskazać dzieciom kierunek ruchu oraz określić miejsce zbiórki na placu szkolnym,
f) sprawdzić, zgodnie z dziennikiem lekcyjnym, obecność uczniów na zbiórce,
g) o ile to jest możliwe, sprawdzić pomieszczenia, czy wszyscy je opuścili,
h) ludzi odciętych od dróg wyjścia, a znajdujących się w strefie zagrożenia zebrać w pomieszczeniu
najbardziej oddalonym od źródła pożaru,
i) w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia tych ludzi przed przybyciem jednostek ratowniczych,
podjąć próbę ich ewakuacji przez okna, np. przy pomocy drabin,
j) po zakończeniu ewakuacji osób przystąpić do ewakuacji mienia, począwszy od pomieszczeń
zagrożonych pożarem, w następującej kolejności:
・dokumentacja szkoły,
・sprzęt elektroniczny, w tym komputerowy,
・pomoce dydaktyczne o znacznej wartości,
・księgozbiór,
・pozostałe wyposażenie i sprzęt szkolny.
2)W budynku sali gimnastycznej:
a) ogłosić sygnał alarmowy „EWAKUACJA"
・głosem ( wskazane wykorzystanie szkolnej aparatury nagłaśniającej),
・szkolną sygnalizacją dzwonkową - przerywane dzwonienie, lub recznym ostrzegaczem pożarowym,
b)

otworzyć drzwi sali gimnastycznej i pomieszczeń przebieralni i umywalni, powiadamiając o charakterze
zagrożenia i konieczności ewakuacji - apelować o zachowanie spokoju,
c) określić kolejność ewakuacji w zależności od miejsca powstania pożaru, przy zachowaniu zasady:
・w przypadku pożaru na antresoli w pierwszej kolejności należy ewakuować osoby tam się znajdujące, a
następnie z pomieszczeń sali gimnastycznej i pozostałych,
・w przypadku pożaru na parterze, ewakuację osób należy rozpocząć od pomieszczeń, w których powstał
pożar, lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia, a następnie z pozostałych
pomieszczeń - jednocześnie należy prowadzić akcję ewakuacyjną z antresoli zewnętrzną klatką
schodową od strony wschodniej,

d)
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w czasie dalszych działań ewakuacyjnych stosować się do zasad ustalonych dla ewakuacji z budynku
szkoły.
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4. Zasady postępowania pracowników szkoły w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia.
1) Równolegle z zaalarmowaniem straży pożarnej należy przystąpić do akcji ratowniczo-gaśniczej przy pomocy
podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów wewnętrznych znajdujących się w budynku.
2) Do czasu przybycia straży pożarnej kierownictwo akcją sprawuje dyrektor lub zastępca, a w razie ich
nieobecności jeden z nauczycieli. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest podporządkować się
poleceniom kierującego akcją.
3) Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo-gaśniczej powinna:
a) w pierwszej kolejności przystąpić do ratowania ludzi, przeprowadzając ewakuację z zagrożonego rejonu,
b) wyłączyć dopływ prądu elektrycznego i gazu do strefy pożaru (nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń
elektrycznych będących pod napięciem),
c) usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie znajdujące się tam materiały palne,
wybuchowe, toksyczne, a także cenny sprzęt i urządzenia oraz ważne dokumenty, nośniki informacji itp.,
d) nie należy otwierać bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w których powstał pożar, ponieważ
dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia,
e) otwierając drzwi do pomieszczeń, w których powstał pożar należy zachować szczególną ostrożność.
Wskazane jest schowanie się za ścianę od strony klamki w drzwiach lub zasłonięcie twarzy,
f) wchodząc do zadymionych pomieszczeń lub przechodząc przez nie, należy ograniczać ilość wdychanych
produktów spalania. Poruszać się w pozycji pochylonej, jak najbliżej podłogi i zasłaniać usta, np. wilgotną
chustką.
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MATERIAŁY POMOCNICZE DLA UCZNIA - LEKCJA 6
Temat: „Ewakuacja z budynku szkolnego”
Zdarzają się, niestety dosyć często również w szkołach, przypadki występowania
zagrożeń powodujących konieczność przeprowadzenia ewakuacji ludzi i mienia.
Aby ewakuacja przebiegała bezpiecznie, ważne jest stworzenie w szkole
odpowiednich warunków techniczno - budowlanych oraz organizacyjnych,
jak również zaznajamianie z tymi warunkami wszystkich osób przebywającym
w budynku szkolnym - przede wszystkim nauczycieli i uczniów.

Najczęściej powodem przeprowadzenia ewakuacji jest pożar, wybuch, awaria urządzeń i instalacji
szkolnych oraz niestety, informacje o podłożeniu ładunku wybuchowego. Nie każdy pożar jest powodem do
ogłoszenia ewakuacji. Decyzję o ewakuowaniu ludzi zazwyczaj podejmuje dyrektor szkoły
lub jego zastępca.
Bezpieczeństwo podczas ewakuacji zależy również w dużej mierze od zachowania się uczniów.
Pamiętaj, aby po ogłoszeniu alarmu, który najczęściej sygnalizuje przerywany dzwonek szkolny lub
głos dyrektora lub nauczyciela:
・ zachować spokój i opanowanie.
・ bezwzględnie podporządkować się poleceniom nauczyciela, z którym aktualnie masz zajęcia,
・ opuszczać budynek w grupie, zgodnie z podaną kolejnością, i w podanym przez nauczyciela
kierunku,
・ udzielić pomocy kolegom, którzy mają problemy z samodzielnym poruszaniem się,
・ w miarę możliwości sprawdzić, czy wszyscy koledzy opuścili pomieszczenie, w którym się znajdowali,
・ zebrać się w miejscu bezpiecznym, nie oddalać się od swojej grupy, ułatwi to sprawdzenie, czy
wszyscy twoi koledzy opuścili budynek.

Ćwiczenie 1
Praca w grupach - przygotujcie zestawienie, wykaz znaków i sprzętu pożarniczego, które zaobserwowaliście podczas przemarszu z boiska do klasy. Wyniki pracy swojej grupy zapiszcie
na kartkach A4. Starając się wykorzystać zdobytą wcześniej wiedzę na temat znaków bezpieczeństwa, nazwijcie
znaki.

Ćwiczenie 2
Praca w grupach - sformułujcie zasady dotyczące waszego zachowania w szkole podczas ewakuacji.
Wyniki swojej pracy zapiszcie w punktach na arkuszach papieru. Macie na to 15 minut.
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