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Załącznik nr 5 do Regulaminu opieki nad dziećmi uczęszczającymi do Punktu Przedszkolnego „Bajkowa Kraina”
w Sławoborzu

Procedura zachowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
1. Nauczyciel ma obowiązek wejść pierwszy do sali, zwrócić uwagę na stan techniczny
pomieszczenia, sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu
dzieci.
2. Nauczyciel i pozostali pracownicy przedszkola w przypadku zauważenia pożaru są
zobowiązani do zachowania spokoju, niewywoływania paniki i natychmiastowego
zaalarmowania innych osób okrzykiem: „Pali się – pożar”, oraz uruchomienia sygnału
alarmowego, a następnie do powiadomienia dyrektora Zespołu Szkół lub osoby go
zastępującej i koordynatora projektu.
3. Dyrektor, koordynator lub inny upoważniony pracownik są zobowiązani do powiadomienia
straży pożarnej i zarządzenia ewakuacji obiektu. Dzwoniąc po straż pożarną (telefon
alarmowy 998 lub 112), należy określić:
a) gdzie się pali (adres, nazwa obiektu, piętro),
b) co się pali (np. pomieszczenie biurowe, dach, śmietnik),
c) czy istnieje zagrożenie dla ludzi,
d) oraz podać imię i nazwisko, a także numer telefonu, z którego wzywa się straż pożarną.
4. Nauczyciele wraz z dziećmi i personelem opuszczający obiekt z powodu pożaru powinni
zachować spokój i bez wyprzedzania czy podbiegania najkrótszą drogą opuścić budynek
zgodnie z planem ewakuacji.
5. Jeżeli istnieje taka możliwość, należy przystąpić do działań ratowniczo-gaśniczych
podręcznym sprzętem gaśniczym.
6. Z chwilą przybycia straży pożarnej należy podporządkować się poleceniom dowódcy
przybyłej jednostki i udzielić niezbędnych informacji.
7. Każda osoba przystępująca do akcji powinna pamiętać, że:
a) w pierwszej kolejności należy ratować ludzi,
b) trzeba wyłączyć dopływ prądu i gazu do pomieszczeń objętych pożarem,
c) nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem, cieczy palnych
i substancji chemicznych reagujących z wodą, np. karbidu, sodu, potasu i innych,
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d) usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie znajdujące się tam
materiały palne, wybuchowe, toksyczne, a także cenny sprzęt i urządzenia oraz ważne
dokumenty, nośniki informacji, itp.,
e) nie wolno otwierać bez potrzeby drzwi, okien i innych otworów w budynkach
objętych pożarem, gdyż sprzyja to rozprzestrzenianiu ognia,
f) otwierając drzwi do pomieszczeń, w których powstał pożar należy zachować
szczególną ostrożność. Wskazane jest schowanie się za ścianą od strony klamki w
drzwiach lub zasłonięcie twarzy, wchodząc do zadymionych pomieszczeń lub
przechodząc przez nie, należy ograniczyć ilość wdychanych produktów spalania.
Poruszać się w pozycji pochylonej, jak najbliżej podłogi i zasłaniać usta, np. wilgotną
ściereczką.
8. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i używania
otwartego ognia.
9. We wszystkich pomieszczeniach obowiązuje bezwzględny zakaz używania grzałek
elektrycznych, piecyków, podgrzewaczy bez zgody dyrektora z wyjątkiem miejsc do tego
przeznaczonych.
10. Awarie i usterki należy niezwłocznie zgłaszać dyrektorowi w celu usunięcia ich przez
osoby uprawnione.
11. Nauczyciele i pozostali pracownicy przedszkola są zobowiązani:
a) mieć aktualne potwierdzenie odbycia szkolenia BHP, w tym szkolenia z zakresu
bezpieczeństwa pożarowego,
b) znać obowiązujące w placówce stosowne instrukcje,
c) znać numery telefonów alarmowych, plany ewakuacyjne i oznakowanie dróg
ewakuacyjnych,
d) umieć posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym oraz znać swoje obowiązki
i procedury postępowania na okoliczność różnych zagrożeń, w tym zagrożenia
pożarowego,
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