OŠ KORENA
Zg. Korena 32
2 242 Zg. Korena
Tel.: 062/6300 650

Zg. Korena, september 2009

EVAKUACIJSKI NAČRT OŠ KORENA
Ob nastanku požara na stavbi osnovne šole Korena, je potrebno učence šole
čimprej umakniti iz stavbe. Umik se mora izvršiti v popolni disciplini in redu, za
kar so zadolženi delavci šole, ki se trenutno nahajajo v stavbi.
Učenci zapustijo zgradbo po naslednjem vrstnem redu:
 Učenci razredne stopnje 1.,2.,3. in 4.razreda (1.nadstropje) zapustijo šolo prvi
skozi stranski- stari vhod proti cerkvenemu dvorišču . Za njimi skozi isti
vhod zapustijo šolo učenci, ki se v tistem trenutku nahajajo v učilnicah MAT,
SLO, ZGO IN RAČ (2. nadstropje). Ob tem pomagajo mlajšim otrokom pri
izhodu. Učenci, ki se nahajajo v učilnicah na severni strani šole v 1.
nadstropju lahko opravijo evakuacijo tudi skozi okna učilnic. Učenci, ki
zapustijo šolo skozi stari vhod se umaknejo na zbirno mesto – cerkveno
dvorišče.
 V primeru večje nevarnosti se omenjeni učenci lahko nato umaknejo po poti
skozi vinograd in nato po cesti do šolskega igrišča ali v primeru slabega
vremena v Dom krajanov-dvorano.
 Istočasno se umaknejo iz zgradbe učenci 5. razreda (1.nad.) ter učenci, ki se
nahajajo v učilnicah LVZ (1.nad.), BIO-KEM in TJN (2.nad.) in
TELOVADNICE skozi glavni vhod. Če ni mogoč izhod skozi vrata
telovadnice.. Sledi umik na zbirno mesto, do Doma krajanov- dvorane.
Ostali učenci - na zbirno mesto cerkveno dvorišče in nato po enaki poti kot
ostali učenci do Doma krajanov- dvorane.
 Vrtec
Vsi otroci in osebje oddelkov vrtca se iz zgradbe umaknejo pri izhodu vrtca.
Pri tem jim v pomoč priskočijo Peter Zajc, Peter Lešnik, Katarina Smole,
Jasmina Križan Murko in vsi ostali zaposleni, če v tistem trenutku nimajo
drugih zadolženosti ali nalog pomagajo.
V kolikor se požar širi z veliko hitrostjo, uporabimo za izhod v šolskem poslopju
tudi okna na stopnišču ( v smeri šolskega parka) ali okna ostalih učilnic s
pomočjo lestev.

Pri umiku skozi okna sodelujejo vsi delavci zavoda, ki ne opravljajo drugih
nalog.
S tem načrtom so seznanjeni vsi delavci šole in vrtca.
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