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PRoToKÓŁ

z ćrł iczęń rł zakresie pral(r) cznego sprarł dzenia orgallizacii

oraz uarunków erłakuacji ,bl\r',tw :ua!

Na podstawie § 17 rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i

Administracii z 10 cż",*"u 201u , * ,p,u:iiJ o"n,ony p"""i*po'arowej btrdynków, inrrych

;;:ii;l';:'ń1; ń ii""no- ro,,u, \r l09, poz,7]q z 20l0 r,)

n) 
".f 

p.r."n"L rl,i p.,""r,or"n:,, '"U,ł- 
OeLa osratl,]iego szl,ole)riil

3. Pfzljęte z l.Jżefiiu do ełttkuttcji:3. Prljętł zttlożelil ttu łtnlJt,tcji: , | ., ! 1, ! .
,!, rl lciJ.crl zb, rli dl:l<,lrk,os,,|,,,\,n,](or "

b) kierując), akc jq crvakuracl,irią

2. CharłkterystJka obiektu:

€,i€dogiod*y



bt r',lokułtil crlnsei czś§cl btld\ Llku,

.," '';,"',,'or', 
,a;,._,s,<cl, l,,,. , ę,_ru"',ędz ,r,e

1\-aucz\cie]e, opiekuno*]" g.up n,o, pn,'o"Latipl'"cn"nicl Z"5t,r]l pl 'intolnl" 
\\,mi ] nie

,".i'i,'n,'j,.a,,":*"", .,,.i ,,i,,. 1,rz. pr.,.,oJ,, cli oń,lr|,śJ ś*:lkux\:i

i]il.iŚ"ii,;i;;;;;"i,o*"ni" p",nn"lu , p,hla ,] częścio"a i niedostaleczna,

"; 
..'r),];.r""" ,"O-",r praco\\nikorn : pełnc l częśclorł,c ,1 niedostatcczne_

;j ;;p"'',*"; pr;pil,T,rr inforrnacii: pełne ,, częścio\1e l nicdoslateczn,,

,":"' _ '.,,, : : ,, ,,, ,, ,,,,
73cho§ an]n,,,

4. Załhotl,,t tl ic peronłl u :

a) znajomość zadM na \\Tpadek eNakurcll: teK r 11lc

b) 
"urr_ur"1 

pn,tcpo.n"li zgorlnie z rrlznacz,llnlrn zakrcsen dzialari: lak_l nie

c) ull7\l]ranie z osobalni ewakuo\łan) lni konti ,tLL, zape\rniającego zacbolvanic spokoju rr'

;n,p'.: ,,kt,t.c l,c l,,:l|" 5§"lc,/l,, ||,c,|"'ś" r,,

il r"i"n*-.' pod narlzorenr opickrrnórł, opuścili pornicszczenia i udali się rra nli<jstc

Zbióldi dla eŃekuo§an),cb: lak i nle

. jcśli nie, lo opisac s!,tuacje

_:: j -..,L^_, rlajkoIz\stniejszcg,.l sposobu posteporłania :

r] Lllniś]ct|ni! ó!an\ \\Tllilcll L \\\L\ lu

pelna i cześciorła / niedostatecZna,

ij n*t,r.^.'" ,"r*"r*ie zadan zlltązan-l,ch z, 
:,,)1):.'::,]'_',ł:§],:'"*"'"'""

l §iedostatęez§e,

;'.,:.*i;* "ili;;.luo*-l"l, 
po *lp,o,ładueniu z obieltu :

!ełne , częsciow. , nicdoslcteczlre

fi T;J;'"Ti"##p"""""r,,',p","l," -konallia 
powierzonych zadŃ

lk]udu o.oto*"go n.znió,Ą: tak / nic

$:x*fi,::""§jilt.1'"|.i];i"iJ*.i**";ę 
(opiekrrnowie grup zabrali ze sobą dzienniki):

tak ,i nie

il nr mieiscu zbiorLi spIawdzono stan

pod opieLą uczniow zJozyli Dowodcy
ornh*|".""ku.,"uo,,,ych (*szl,sc1, naucz,r,::l:,]:i 

1:],
ar]"j". i,*^r"".l,":,j laport z plzcbicglLr dzilłari olaz

5- Zoc h owinic ewak uowd nyc h :

;l ;';;t;;il; s;ę o"ob1. ,ri<ró,lcll stwicrc]uono ou nak]_|aniki:+sk q§
i, .r1 ,"ii ""."l. 

r. roi"zerzyly sie na irrnl ch :.ral_ 
^@

cl cry s,n.o*ano "ie 
do oolecen lierujac,go al,cJq :(E_') nle

i,.l1 ,,,-. Or', inslrukcje no \^foadśk pożdr l ie\Ąakt,di(ldk nie,

l,.ii, ""i."r".i, ""*,,a,l'jnlcń,".hn*"n, 
h\ l jou|oi(laU/ nie,

D w\hur drop c\Ąak.|a(yj lych * ,r*o"on"j ,y"u"r:jii *-ńi6 lnie,łla"iru1,

g1 o.enu r".lio.r,ania podopieczn,\chI



O WsPótizi!l nie,z, j'd:!:'!Y:"::::-"r,c 
w obecności przedstawicięla: pSp / oSp /

2 l cWiczenia ewakuac}]ne przeproWaoZ

-rj*"a"er""*./*.t*t"."*
r,, ,nrlnmort)asad alarmorłania : dubra zła:-

.i i)iii;;r."q ;;:i]cycn jeclIlo,1ek : poprawne r+i#eiwę
), oru;"-""i. informo.ji ao*odcl jedno,lek PSP: po|rd\Ąne ńr<+/asr,fr,

"i 
)u.toro*uni" ,ię ao poleceń kieruiącego akcją: pełne / ezęśei+wel niedostateełe,

1) ocena rr,spółdzlałalria:

7) Wttioski

Spoz4dzający:

.. p,ź).łJ. i.,p*" ii"a^
7b,w- 1,o -,,Ę
ę-J , /-"'

.//_,l ,---",""<

t]Waoa. W odpowiedzlach, tak / nie / peIne

/ nle;łJscLWe / niepotrżebne skreślić
/ częściowe / nledo§tateczne /dobra / zła / poprawne


