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Regulamin przeciwpożarowy i ewakuacji awaryjnej
(Przyjęta w listopadzie 2019 r.)
Cele
Bezpieczeństwo personelu, dzieci i odwiedzających jest dla Polskiej Szkoły Mikołaja Reja sprawą
pierwszorzędnej wagi i władze szkoły poświęcą jej odpowiednią uwagę, aby to odzwierciedlić. Celem
Szkoły jest, aby środowisko pracy i edukacji było tak bezpieczne od pożaru, jak to tylko możliwe, a w
przypadku jego wystąpienia pracownicy Szkoły byli dobrze przeszkoleni w zakresie procedur
bezpiecznej ewakuacji i ograniczania szkód.
Głównym celem w każdym pożarze jest szybkie i bezpieczne usunięcie wszystkich dzieci i innych osób
dorosłych z budynku szkoły, zapewniając, na ile to możliwe, zamknięcie drzwi, po opuszczeniu każdej
klasy. Nikt nie może ponownie wejść do budynku bez wyraźnej zgody Straży Pożarnej, Nauczyciela lub
wyznaczonego zastępcy, w przypadku alarmu.
Torby, płaszcze, książki, rzeczy osobiste itp. powinny być pozostawione w salach szkolnych, aby
zapewnić szybką i sprawną ewakuację.
Obowiązki
- Każdy członek personelu jest całkowicie odpowiedzialny za dzieci pozostające pod jego opieką oraz za
wszelkie decyzje o zmianie ustalonej drogi wyjścia.
- Wszyscy członkowie personelu zapoznają się z lokalizacją punktów alarmowych przeciwpożarowych.
Nauczyciel prowadzący zajęcia w tym czasie jest odpowiedzialny za rodziców lub innych pomocników
pracujących z nimi.
-Wyznaczeni strażnicy przeciwpożarowi będą sprawdzać swój obszar, upewniając się, że wszystkie
osoby opuściły wyznaczone im sale lekcyjne. Strażnicy przeciwpożarowi zamkną wszystkie drzwi.
Podnoszenie alarmu
W przypadku wykrycia pożaru, osoba dorosła powinna rozbić szybę w najbliższej skrzynce alarmowej,
aby uruchomić alarm przeciwpożarowy. Personel administracyjny lub najbliższa osoba dorosła
skontaktuje się ze służbami ratunkowymi (999).
Punkty zbiórki
- Nauczyciele będą nadzorować ewakuację dzieci i innych osób dorosłych do wyjść ewakuacyjnych i do
punktu zbiórki, przedstawionych w załącznikach. Nauczyciele powinni zabrać ze sobą swój rejestr
obecności uczniów.
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- Klasy zgromadzą się w porządku wiekowym w punkcie zbiórki : najmłodsze najbliżej hali sportowej,
najstarsze klasy w pobliżu Burlington Lane.
-Administrator Dyżurów opuści budynek najbliższym, wyznaczonym wyjściem awaryjnym i przyniesie ze
sobą listę dyżurujących rodziców oraz listę obecnych w tym dniu Powierników i członków Komitetu.
-Nauczyciele poszczególnych klas policzą liczbę swoich dzieci , a następnie wywołując nazwiska
uczniów i zgłoszą wszystkie zaginione dzieci do dyrektora szkoły. Nauczyciel zaznaczy, przez
podniesienie ręki, że wszystkie dzieci są obecne i bezpieczne.
Strażnicy na rok szkolny 2019 - 20
*Katarzyna Oyrzanowska, Administrator Wolontariatu Rodzicielskiego, będzie odpowiedzialna za
korytarz z salami lekcyjnymi: A1, A0, A2, A3 oraz sprawdzi jadalnię i toalety na obu końcach korytarza
*Agnieszka Wodecka, z działu księgowości, odpowiedzialna za sprawdzenie korytarza z klasami: A6, A7,
A8, A9, A10 i sprawdzenie toalet.
*Małgorzata Herda, Asystentka Nauczyciela, będzie odpowiedzialna za korytarz z klasami : B4, B5, B6,
B7, B8.
*Paweł Wilczyński, Asystent Nauczyciela , będzie odpowiadać za korytarz z klasami : B12, B13, B14,
B15, B18, B19.
*Sylwia Korniak, pracownik administracyjny, będzie odpowiedzialna za sprawdzenie sal: B22, B33, B28,
B27.
Szkolenie
Minimum dwie osoby w szkole będą miały aktualne szkolenie Przeciw Pożarowe Towarzystwa
Zapobiegania Wypadkom (ROSPA). Szkolenie jest ważne przez trzy lata.
Coroczne kontrole będą przeprowadzane w miesiącu wrześniu.
- Klasy należy przydzielić do sal lekcyjnych i zapewnić wszystkim nauczycielom mapę z drogami
ewakuacyjnymi, wskazującymi , z których wyjść mają korzystać w przypadku zagrożenia.
- Należy upewnić się, że wszyscy strażnicy są nadal zatrudnieni przez szkołę, jeśli nie, wyznaczyć
stosownych nowych strażników.
-Należy upewnić się, że szkolenie Strażaka przeciw Pożarniczego jest aktualne.
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