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Sala edukacyjna "Ognik" powstała w ramach "Rządowego
programu wspomagania w latach 2015 -2018 organów prowadzących
szkoły, zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania
i opieki w szkołach - Bezpieczna+".

I.

Cele programu

Program skierowany jest głównie do dzieci w wieku
wczesnoszkolnym - klasy I-III Szkoły Podstawowej.
Zajęcia mają na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego
poprzez zapoznanie dzieci z zagrożeniami, które mogą napotkać na co
dzień oraz sposoby zachowania w sytuacjach kryzysowych.
II.

Charakterystyka sali edukacyjnej "Ognik" w KP PSP Hajnówka

Sala edukacyjna "Ognik" składa się z dwóch części. Pierwsza z nich
to pomieszczenie symulujące mieszkanie, gdzie przedstawione zostaną
zagrożenia pochodzące od przedmiotów codziennego użytku w domu
(urządzenia elektryczne, wyposażenie kuchni, ogrzewanie), a także
sposoby prawidłowego zachowania w przypadku zaistnienia
zagrożenia.

W drugiej części w trakcie zajęć dzieci zostaną zapoznane
z następującymi zagadnieniami:
 postępowanie w sytuacji zagrożenia - ocena sytuacji i wezwanie
pomocy,
 numery alarmowe do poszczególnych służb ratunkowych,
 podstawy udzielania pierwszej pomocy,
 znaki stosowane na drogach ewakuacyjnych,
 systemy sygnalizacji pożaru - czujki, ręczne ostrzegacze pożarowe,
 podstawowy sprzęt pożarniczy - gaśnica i inne akcesoria.

III.

Zasady zgłaszania się na zajęcia

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.
Grupę (maksymalnie 30 osobową) należy umówić telefonicznie,
podając nazwę placówki oświatowej, orientacyjną liczbę uczestników
oraz nazwisko i numer telefonu opiekuna grupy.
Kontakt: 85 682 95 91
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach przeprowadzanych w sali
edukacyjnej "Ognik" znajdującej się w KP PSP w Hajnówce jest
zapoznanie się oraz zaakceptowanie regulaminu.
Zajęcia są nieodpłatne. KP PSP w Hajnówce nie pokrywa kosztów
związanych z dojazdem uczestników na zajęcia.

Regulamin Sali Edukacyjnej "Ognik"
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce
I.

Zasady ogólne
1. Korzystanie z pomieszczeń sali edukacyjnej "Ognik" znajdującej się w KP PSP w Hajnówce odbywa się
wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym ( tel. 85 682 95 91) terminu z Dyżurnym
Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Hajnówce.
2. Zajęcia dobywają się wyłącznie w obecności opiekunów (nauczyciel, rodzic). Szacowany czas zajęć to 2
godziny zegrowe.
3. Opiekunowie dzieci przed zajęciami w "Ogniku" zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym
regulaminem.
4. Wszystkie osoby korzystające z pomieszczeń "Ognika" zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania
postanowień niniejszego regulaminu oraz poleceń Instruktorów z KP PSP w Hajnówce.
5. Na zajęcia uczestnicy powinni przybyć punktualnie, zgodnie z ustaloną wcześniej godziną.
6. Użytkowników pomieszczeń "Ognika" obowiązuje zachowanie czystości.
7. W przypadku zauważenia niebezpieczeństwa opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego przekazania
informacji o zagrożeniu Instruktorowi - strażakowi.
8. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, opiekun niezwłocznie zgłasza zdarzenie Instruktorowi
- strażakowi.
9. We wszystkich kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem, należy konsultować się z Instruktorem strażakiem.
10. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci oraz celowe zniszczenie
wyposażenia sal edukacyjnych "Ognik" oraz KP PSP w Hajnówce.
11. Komenda Powiatowa PSP nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w szatni.
12. Komenda Powiatowa PSP w Hajnówce nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wynikające
z nieprzestrzegania regulaminu.
13. Za zniszczone lub uszkodzone przedmioty spowodowane użytkowaniem niezgodnie z instrukcją obowiązuje
odpłatność w wysokości 100% wartości uszkodzonych przedmiotów, sprawy sporne rozpatruje Komendant
Powiatowy PSP w Hajnówce.

II. Zasady korzystania
1. Korzystanie z pomieszczeń "Ognika" odbywa się wyłącznie w obecności Instruktora - strażaka
z KP PSP w Hajnówce.
2. Dzieci oraz opiekunowie obowiązani są do zmiany obuwia (ze względu na utrzymanie czystości
w pomieszczeniach KP PSP w Hajnówce oraz salach edukacyjnych "Ognik").
3. W wypadku ogłoszenia alarmu dla zastępów Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Hajnówce wszyscy
uczestnicy zajęć powinni podporządkować się poleceniom Instruktora - strażaka, zachować szczególną
ostrożność. W przypadku wystąpienia konieczności wyjazdu do zdarzenia również Instruktora - strażaka
oraz przerwania zajęć opiekunowie wraz z dziećmi powinni zaczekać w pomieszczeniach "Ognika"
do przybycia innego Instruktora.
4. Na terenie KP PSP w Hajnówce dzieci pod nadzorem opiekunów zobowiązane są do poruszania się
w zorganizowanych grupach.
5. Wszelkie zauważone usterki należy zgłaszać Instruktorowi.
6. Zabrania się:
a) korzystania z wyposażenia pomieszczeń niezgodnie z ich przeznaczeniem,
b) wsiadania do pojazdów pożarniczych oraz korzystania ze sprzętu będącego na wyposażeniu Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Hajnówce bez nadzoru i zgody Instruktora,
c) spożywania posiłków oraz napojów w trakcie zajęć,
d) palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz środków odurzających, a także przebywania pod wpływem
tych substancji na terenie KP PSP w Hajnówce,
e) oddalania się od grupy oraz samowolnego poruszania się po obiekcie KP PSP w Hajnówce bez wiedzy
i zgody Instruktora.
7. Po zakończeniu zajęć w pomieszczeniach "Ognika" należy zostawić porządek (wyposażenie sal na swoim
miejscu).

