TŰZVÉDELMI OKTATÁS TANULÓK RÉSZÉRE

1. A Szent József Katolikus Általános Iskola helyiségei a „D” mérsékelten tűzveszélyes
tűzveszélyességi osztályba tartoznak.
2. Az intézmény egész területén tilos a dohányzás, ez a tilalom az iskolában tartandó
rendezvények vendégeire is vonatkozik.
3. Az iskolába tilos gyufát, egyéb olyan anyagot hozni, amely tüzet okozhat, vagy baleset
előidézésére alkalmas!
4. Minden tanuló köteles az általa észlelt tüzet, illetve tűzveszélyt késedelem nélkül a hozzá
legközelebb található felnőttnek jelenteni, majd a felnőtt utasításainak maradéktalanuk
eleget tenni.
5. A nyílt láng használatával járó tanulói kísérleteknél, foglalkozásoknál a kezdés előtt a
szaktanárok ismertetik a tűzvédelmi előírásokat, a tűzoltó készüléket készenlétben tartják.
6. Az intézményben tűzjelzés (szaggatott csengőhang vagy „Tűz van, tűz van!” kiáltás) esetén
a nevelő vezetésével fegyelmezetten, felszerelést, taneszközöket hátrahagyva, azonnal el
kell hagyni az iskola épületét. (Kiürítési terv, útvonal a folyosókon kifüggesztve.)
7. A műanyag tárgyak égése során gázok keletkezhetnek, ezért az épülettől biztonságos
távolságba kell eltávolodni (Garay tér).
8. Az a tanuló, aki hallja a szaggatott csengőhangot, köteles az órát, egyéb foglalkozást tartó
nevelő utasításait maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben nincs nevelő a helyszínen,
akkor fegyelmezetten a szabadba kell menni. Tűzriadó esetén fegyelmezett magatartást kell
tanúsítani, pánikot kelteni tilos. A mozgásában korlátozott társunkat segíteni kell az épület
mielőbbi elhagyásában. Tűzriadó esetén is tilos a lépcsőn futva közlekedni.
9. A tűzoltókat a 105-ös vagy a 112-es központi segélyhívó számon lehet hívni.
10.

11.

Iskolai vagy otthoni tűzesetek gyakori okai:
•

elektromos eszközök meghibásodása okozta tüzek

•

gázkészülék meghibásodásából adódó tüzek

•

valamely éghető anyag gyulladásából keletkező tüzek

•

gondatlanságból származó tüzek

•

gyújtogatás következtében létrejött tüzek

Bombariadó esetén a teendők ugyanezek.

MUNKA- ÉS BALESETVÉDELMI OKTATÁS TANULÓK RÉSZÉRE
1. Minden tanuló köteles a munkavédelmi rendszabályokat betartani. A tanulóknak kötelessége
az iskola rendjére ügyelni, egymást a balesetveszélyes, fegyelmezetlen magatartástól
visszatartani, a házirendet minden körülmények között megtartani. Olyan magatartást kell
tanúsítani, hogy társait baleseti veszélybe ne hozza.
2. Az iskola minden helyiségét csak a rendeltetésének megfelelően szabad használni. A közös
helyiségekben, az udvaron csak úgy szabad viselkedni, ami másokra nézve veszélyt nem
jelent. Kerülni kell a lökdösődést, a fegyelmezetlen futkározást. A folyosókon és a lépcsőkön
a szaladgálás, egymás fizikai bántalmazása, valamint a korlátra történő felmászás, a korláton
való csúszkálás tilos.
3. A különböző helyiségekben a tiszta, friss levegőt szellőztetéssel kell biztosítani. Fontos,
hogy az ajtókat, ablakokat kellő figyelemmel nyissuk és zárjuk. A becsapódásra,
kifordulásra mindig figyeljünk, mert súlyos balesetet okozhatnak.
4. Az iskolában, a játszóudvaron, az utcán minden tanulónak káros és szigorúan tiltott a
dohányzás, az alkohol, az energiaital, valamint a drog fogyasztása!
5. Az ebédlőben elengedhetetlen a kulturált étkezés szabályainak betartása, mert fokozott a
baleseti veszély (étel kiömlése, az azon történő elcsúszás, eszközök törése, leforrázás).
6. Baleset vagy egyéb veszély esetén a tanulók kötelesek társaiknak segítséget nyújtani.
7. A közlekedési szabályok betartása mindenkinek kötelező! Legfontosabb, hogy a kijelölt
gyalogátkelőhelyen közlekedjünk, mielőtt az úttestre lépünk, alaposan nézzünk körül!
8. Fontos tudnivaló, hogy minden sérülést, balesetet, rosszullétet, amely az iskola területén
vagy iskolai kirándulások során történt, jelenteni kell a foglalkozást vezető vagy ügyeletes
nevelőnek, illetve az igazgatói irodában. Erre azért van szükség, mert a sérült ellátása után
minden balesetet ki kell vizsgálni és intézkedni kell a hasonló balesetek megelőzése
érdekében.
9. Az elektromos és gázüzemű eszközök, berendezések használata csak tanár felügyelet mellett
lehetséges. A meghibásodott eszközt a tanuló nem javíthatja, nem szedheti szét. Az ilyen
eszközt üzemen kívül kell helyezni (lekapcsolni), és a hibát jelezni kell a pedagógusnak.
10.

Tilos a belépés a következő helyiségekbe: kazánház, karbantartóműhely, kémia- és

fizikaszertár.
11.

Csak felügyelet mellett lehet belépni a következő helyiségekbe: tornaterem,

informatikaterem, nyelvi terem, természettudományos labor, technikaterem, könyvtár.
12.

A szaktantermek használata előtt a szaktanárok ismertetik a használati szabályokat.

13.

Elsősegélynyújtó felszerelés szükség esetén az igazgatói iroda előterében található.

14.

A mentőket a 104-es vagy a 112-es központi segélyhívó számon lehet hívni.

15.

Gyakori baleseti helyzetek:
•

be nem fűzött cipő veszélyei

•

a lábfejhez rosszul rögzített lábbeli (pl. szakadt szandál, papucs)

•

a lépcsőn ugrálás veszélyei

•

a korlátokra történő felmászás, az azokon való csúszkálás veszélyei

•

a folyosókon történő futkározásból, a nedves kövezeten való megcsúszásból
adódó veszélyek

•

testnevelésórán az egyes szerek használata során adódó veszélyek

•

az uszodában a nedves kövezeten való megcsúszásból, a medencébe ugrálásból
adódó veszélyek

•

az iskola udvarán az udvari játékok használatából adódó veszélyek

•

téli balesetveszélyek (csúszkálás, hógolyózás közben)

•

az elektromos eszközök használatából adódó veszélyek (tanuló csak 24 V-os
árammal működő eszközt üzemeltethet, kizárólag felnőtt felügyelete mellett)

•

játszótéri baleseti veszélyek (mászóka, csúszda, lengő játékok, forgó játékok)

•

utcai közlekedési balesetveszélyek (gyalogátkelőhely használata, közlekedési
lámpák szerepe, a kerékpározás szabályai)

•

közlekedési veszélyek autóbuszon, vonaton (elsősorban figyelmetlenségből
adódó veszélyhelyzetek)

•

táborozás, kirándulás alkalmával előforduló veszélyhelyzetek (az előzőekhez
hasonlóan, kiegészítve a vízi balesetekkel – Strandon vagy szabad vízben csak
fokozott felügyelet mellett fürödhetsz, felhevült testtel a vízbe ugrani nem
szabad!)

•

az otthoni környezetben előforduló balesetek

