Bombariadó- és tűzriadó terv
A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendjének 1. számú melléklete

Bombariadó vagy tűzriadó esetén az iskolarádión keresztül adott speciális hangjelzéssel
(sziréna) és hangbemondással jelezzük a tanulóknak és a tanároknak a rendkívüli
eseményt.
A vészjelzés bekapcsolására és a bombariadó elrendelésére csak az iskola igazgatója
vagy – távolléte esetén – helyettese adhat utasítást.
Amennyiben az iskolarádió valamilyen okból nem használható, a gondnok az udvaron és
a folyosón kolompolással és kiáltással jelzi a riadót.
Az épület elhagyása alapesetben a főbejáraton keresztül történik, fegyelmezett rendben.
A főbejárat ajtószárnyait a portára beosztott ügyeletes vagy a gondnok a riadó
elhangzásakor kinyitja és nyitva tartásáról végig gondoskodik. Amennyiben a helyzet ezt
indokolja, az épület elhagyható a lépcsőházak udvari kijáratainak és a folyosó végén levő
hátsó kijárat ajtajának igénybevételével is. Az ajtók a mellettük a falra szerelt piros színű,
vékony üveglappal védett dobozban elhelyezett kulccsal, vagy az ugyancsak a dobozban
található vészkapcsolóval nyithatók. (Figyelem, a vészkapcsoló riasztóval védett!
Használata esetén egy elektronikus sziréna lép működésbe.)
Az iskolából már kijutott csoportok igyekezzenek az épülettől távolabb húzódni (kerületi
könyvtár melletti park, vagy az iskolaudvar távolabbi részei, hogy egyrészt utat
engedjenek a többieknek és a felderítésben/oltásban/mentésben részvevő járműveknek,
másrészt az esetleges balesetveszélyt a minimumra csökkentsék.
A 15 másodperces riasztási hang elhangzása után mindenki csendben hallgassa végig az
iskolarádió bejelentéseit, mert ekkor fontos információk hangzanak el a következőkről is.
• Éles vagy gyakorló jellegű riadóról van-e szó?
• Milyen típusú veszélyhelyzet áll fönn?
• Melyik épületet kell kiüríteni?
• Előreláthatólag meddig tart a riadó?
• Melyik kapun/kapukon kell elhagyni az épületet?
• Kell-e, illetve lehet-e a ruhatárból felvenni a kabátokat?
• Milyen esetleges egyéb óvintézkedések szükségesek?
Az iskolai rendet és fegyelmet az épületen kívül is meg kell tartani. Az osztályok egy
csoportban gyülekeznek az épület előtt a parkolón túli füves területen, és ott várják meg a
beosztott tanárt.
Minden osztályhoz az a tanár tartozik, akinek éppen órája van az adott csoporttal, vagy –
ha az iskolát az óraközi szünetben kell elhagyni – az, akinek a szünetet követő órája lenne
velük. A riadó teljes ideje alatt végig ugyanaz a tanár van az adott osztályhoz beosztva.
Az osztálynak a riadó során végig együtt kell maradnia a tanár vezetésével. Amennyiben
bármilyen okból a tanár nem jelenne meg 5 percen belül, a hetes kötelessége, hogy erről
az iskolaveztés valamelyik tagját értesítse.

A tanár köteles a jelenlévő tanulókat együtt tartani és a hiányzásokat – a tanítási órához
hasonlóan – vezetni. Amennyiben valamelyik tanuló, aki az iskolában jelen volt, de a
gyülekezőnél már nem jelent meg, és 10 percen belül nem jelentkezik az ügyeletes
tanárnál, igazolatlan órát kell adni neki.
Bombariadó esetén
A tanár a portán az ügyeletes igazgatóhelyettesnél lévő ívre bejegyzi az általa felügyelt
csoport létszámát, és jelzi, hogy hová szándékozik menni a tanulókkal az elkövetkező
órában. (könyvtár, sportcsarnok, park, stb.) Az ívre be kell jegyezni egy olyan
mobilszámot is, amelyiken a csoportot szükség esetén el lehet érni az iskolából. Ez a
szám alapesetben a tanár telefonja, de bármelyik tanuló is felajánlhatja a telefonszámát
erre a célra.
Visszaérkezéskor a tanár aláírásával igazolja, hogy a csoport teljes létszámmal visszatért
az iskolába.
Az iskola átvizsgálása kb. 1-1,5 óra hosszat tart. A tanár gondoskodik arról, hogy a
csoport a riadó lefújása után a legrövidebb időn belül visszatérjen az iskolába és
megkezdhesse a munkát.
A bombariadó miatt elmaradt dolgozatokat lehetőség szerint még azon a napon a 7. vagy
a 8. órában pótolni kell. Erről a dolgozat megíratását tervező tanár gondoskodik.

A bombariadó miatt elmaradt tanítási órákat a riadót követő kedden 15
órától pótolni kell!
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