
SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA  
 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Lingwista”,  
Gdańsk ul. Gdyńskich Kosynierów 11 

 
Zasady alarmowania 

Każdy, kto zauważy oznaki pożaru tj. dym, płomień lub poczuje swąd towarzyszący spalaniu lub zauważy inne 

zagrożenie musi niezwłocznie powiadomić o tym: 

 

• Wszystkie osoby znajdujące się w pobliżu    

• Dyrektora Szkoły i sekretariat tel. 58 3000605 

• Państwową Straż Pożarną tel. 112 lub 998  

• W razie konieczności ręcznie uruchamia oddymianie klatki schodowej  

 

Po uzyskaniu połączenia z Dyspozytorem należy podać:  

 

• Gdzie się pali – podać nazwę obiektu oraz adres: ul. Gdyńskich Kosynierów 11, III piętro 

• Co się zdarzyło, co się pali – np. ubrania w szatni 

• Czy istnieje zagrożenie życia ludzi 

• Swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu do kontaktu 

Połączenie można przerwać po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Dyspozytora. 

Pozostałe telefony alarmowe do służb: 

Pogotowie Ratunkowe 999 lub 112  

Policja 997 lub 112  

 

Ewakuacja 

Ewakuację ogłaszają oraz kierują jej przebiegiem: 

• Dyrektor Szkoły 

• Nauczyciel 

• Każdy, kto zauważył zagrożenie i podjął uzasadnioną decyzję  

o ewakuacji 

Nakaz ewakuacji ogłaszany jest przy pomocy: 

• Głosu          

• Dzwonka ręcznego – intensywny długie dzwonienie 

Ewakuacja osób z budynku odbywa się wyznaczonymi i oznakowanymi drogami ewakuacyjnymi 

prowadzącymi na zewnątrz budynku. Opuszczając budynek należy kierować się do wyjścia ewakuacyjnego na 

klatkę schodową, prowadzącą na zewnątrz budynku.  

 

Każdy nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniami w chwili ogłoszenia ewakuacji jest odpowiedzialny 

za nadzorowanie przebiegu ewakuacji tej grupy.  

 

Winien kierować grupę do wyjścia ewakuacyjnego. Powinien niezwłocznie reagować na stwierdzone braki  

w liczbie uczniów tak, aby klasa opuściła budynek w komplecie. Każdy nauczyciel w przypadku stwierdzenia 

braku uczniów powiadamia natychmiast osobę kierującą ewakuacją. Osoba kierująca ewakuacją może 

wyznaczyć pracownika szkoły do sprawdzenia pomieszczeń w celu poszukiwania  brakujących uczniów. 

Pracownik szkoły wyznaczony do sprawdzenia pomieszczeń musi natychmiast opuścić budynek w sytuacji 

zagrażającej życiu. 

 

Miejscem zbiórki jest plac przy parkingu wielopoziomowym 

  

Decyzję o powrocie do budynku podejmuje osoba kierująca ewakuacją lub kierujący działaniem ratowniczym 

Państwowej Straży Pożarnej. 


