Pabianice, 24.09.2021r.

Protokół
z próbnej ewakuacji przeciwpożarowej
W dniu 24.09.2021r. o godz. 10.00 przeprowadzono praktyczne sprawdzenie
organizacji oraz warunków ewakuacji w Szkole Podstawowej nr 14 im. Stanisława Staszica
w Pabianicach.
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie ewakuacji:
Dyrektor Szkoły – mgr Beata Jaśkiewicz
Osoby dokonujące prawidłowości przeprowadzenia sprawdzenia organizacji i warunków
ewakuacji:
1) Beata Prokopiak – wicedyrektor
2) Iwona Krukowska - społeczny inspektor pracy,
3) Małgorzata Szczęsna - sekretarz szkoły,
4) Joanna Jóźwicka – kierownik gospodarczy.
Szczegółowe informacje dotyczące charakterystyki ogólnej obiektu:
1) Ilość kondygnacji - 3, w tym podziemnych – 1,
2) W Szkole Podstawowej nr 14 znajdują się dwa wyjścia ewakuacyjne,
3) Dogodny dostęp do korzystania ze sprzętu straży pożarnej,
4) Placówka spełnia wymagania techniczne ewakuacji w świetle obowiązujących
przepisów,
5) Opracowana jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla Szkoły Podstawowej
nr 14, w instrukcji ujęte są zasady ewakuacji,
6) Szkoła jest oznakowana pożarnymi znakami informacyjnymi, ostrzegawczymi
i ewakuacyjnymi, zaznaczone są miejsca umieszczenia gaśnic, kierunki i wyjścia
ewakuacyjne, główne wyłączniki prądu i gazu,
7) Szkoła Podstawowa nr 14 jest wyposażona w urządzenia przeciwpożarowe.
Sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji
1. Prawidłowość ogłoszenia i rozpoczęcia ewakuacji
-

sposób przekazania informacji pracownikom, uczniom oraz jej prawidłowość

-

sygnał alarmowy wyraźnie się różni od sygnałów stosowanych do ogłaszania przerw
w zajęciach i jest wszędzie dostatecznie słyszalny (trzy, następujące
po sobie, długie dzwonki powtarzane co 10 sekund).

2. Ocena zachowania się pracowników, nauczycieli, uczniów po ogłoszeniu ewakuacji
- zgodność postępowania z wymaganiami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
prawidłowość pozostawienia pomieszczeń i prowadzenia ewakuacji, znajomość
wyznaczonego miejsca.
a) na drogach komunikacyjnych wyznaczonych do ewakuacji panowała dyscyplina, nie
było oznak paniki,
b) pracownicy pedagogiczni- nauczyciele, podczas całej ewakuacji starali się zapewnić
równomierny strumień ewakuowanych,
c) wszystkie pomieszczenia zamknięte, ale nie na klucz,
d) wszystkie dzienniki lekcyjne zostały zabrane przez nauczycieli z klas,
e) wszyscy pracownicy

oraz uczniowie zostali ewakuowani do wcześniej

wyznaczonego miejsca:
-

ewakuacja osób z I i II piętra: schodami do głównego wyjścia na teren przed
szkołą,

-

ewakuacja osób z parteru: do wyjścia głównego na teren przed szkołą,

-

ewakuacja z sali gimnastycznej: do wyjścia głównego na teren przed szkołą,

-

ewakuacja osób z szatni i pomieszczeń piwnicznych: schodami w górę
do wyjścia na boisko szkolne.

3. Ocena

zachowania

się

pracowników,

nauczycieli,

uczniów

po

ewakuacji

w wyznaczonych miejscach - sprawdzenie stanu osób ewakuowanych, ewidencja osób
brakujących.
a) w miejscu zbiórki panował ład i porządek, nie stwierdzono oznak paniki
lub złego samopoczucia,
b) w czasie 4 minut od momentu zakończenia ewakuacji, dokonano sprawdzenia
stanu osobowego oraz ewidencji osób brakujących,
c) uczniowie – ewakuowano 278 uczniów, brak 76 uczniów w miejscu zbiórki
podczas ewakuacji jest w korelacji z nieobecnością na zajęciach lekcyjnych
przed ewakuacją,

d) pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy obsługi - ewakuowano 22
pracowników pedagogicznych oraz 12 pracowników obsługi, na ogólną liczbę
pracowników 51, brak 17 pracowników jest spowodowany planowaną
nieobecnością (plan lekcyjny, choroby, inny wymiar czasu pracy - druga zmiana
12.00- 20.00),
e) w sumie ewakuacja objęła 312 osób.
4. Ocena osób odpowiedzialnych za sprawdzenie pomieszczeń po ewakuacji
- prawidłowość sprawdzenia wszystkich pomieszczeń, znajomość ilości osób
ewakuowanych.
Osoby

odpowiedzialne:

Joanna

Jóźwicka

–

kierownik

gospodarczy

i Małgorzata Szczęsna - sekretarz szkoły, dokonały oględzin wszystkich pomieszczeń
na terenie placówki pod kątem sprawdzenia wszystkich pomieszczeń, w jakim stanie
zostały pozostawione oraz czy ktoś w nich nie pozostał.
1. Czas trwania ewakuacji w poszczególnych etapach:
a) od godz. 10.00 do godz. 10.05 – 5 minuty (opuszczenie klas i przybycie
do wyznaczonego miejsca zbiórki ostatniej osoby)
b) od godz. 10.05 do godz. 10.07 - 2 minuty (sprawdzenie stanu osobowego oraz
ewidencja osób brakujących)
c) od godz. 10.07 do godz. 10.09 - 2 minuty (oględziny wszystkich pomieszczeń na
terenie placówki pod katem sprawdzenia, w jakim stanie zostały pozostawione
oraz czy wszyscy opuścili budynek szkoły)

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 im. Stanisława Staszica w Pabianicach
mgr Beata Jaśkiewicz
1) Beata Prokopiak
2) Iwona Krukowska
3) Małgorzata Szczęsna
4) Joanna Jóźwicka

