Szanowni Państwo,
Poniżej znajduje się kilka istotnych zagadnień z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP)
obowiązujących na terenie szkoły. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi, a także przestrzeganie
poniższych zasad.
Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz:
-przynoszenia ostrych i niebezpiecznych narzędzi
-biegania
-chodzenia po ławkach, parkanach i barierkach
-palenia papierosów, picia alkoholu i stosowania jakichkolwiek środków odurzających

ALARM POŻAROWY
Drodzy Państwo, jeżeli w trakcie przybywania na terenie szkoły usłyszą Państwo alarm, w zależności
od budynku w którym są Państwa dzieci, prosimy aby zastosować się do poniższych zaleceń:
Budynek St. Thomas Moore
Jeżeli usłyszą Państwo alarm w trakcie oczekiwania na odbiór dzieci, a Państwa dzieci znajdują się
wewnątrz, bardzo prosimy o oddalenie się możliwie daleko od budynku umożliwiając odpowiednim
służbom szybką interwencję. Wszystkie osoby znajdujące się wewnątrz budynku poddane zostaną
natychmiastowej ewakuacji. Po odwołaniu alarmu i stwierdzeniu, że nic nie zagraża bezpieczeństwu
nauczyciele będą tak jak zawsze wydawać Państwu dzieci.
Jeżeli alarm zabrzmi w momencie odbioru dzieci a :
- odebrali już Państwo dziecko, prosimy o jak najszybsze opuszczenie terenu szkoły z zachowaniem
bezpieczeństwa i umożliwienie bezkolizyjnego dotarcia na teren szkoły odpowiednich służb
-znajdują się Państwo w budynku lub też na placu zabaw, prosimy o udanie się/ pozostanie wraz z
uczniami na placu zabaw i postępowanie zgodnie z wytycznymi nauczycieli, którzy są przeszkoleni na
takie sytuacje i poinstruują Państwa jak należy postępować. Prosimy o pozostanie w wyznaczonym
miejscu do momentu potwierdzenia, że mogą Państwo bezpiecznie udać się do domów, a alarm
został odwołany.

Budynek St. John Fisher
Jeżeli usłyszą Państwo alarm będąc w budynku w trakcie oczekiwania na odbiór dzieci, bardzo
prosimy o bezzwłoczne udanie się poprzez dziedziniec na korty tenisowe i zajęcie miejsca po prawej
stronie tuż za wejściem, gdzie za chwilę dotrą Państwa dzieci wraz ze swoimi klasami. Prosimy, aby

nie zakłócać ewakuacji i umożliwić pracownikom szkoły jej sprawne przeprowadzenie. Po
zakończonym alarmie i potwierdzeniu możliwości bezpiecznego powrotu, będą mogli Państwo
odebrać dzieci.
Jeżeli w trakcie alarmu znajdują się Państwo przed wejściem do budynku lub też na parkingu, ze
względu na obowiązujące zasady bezpieczeństwa, prosimy Państwa o udanie się na korty tenisowe i
zajęcie miejsca po prawej stronie tuż za wejściem i pozostanie tam do momentu kiedy alarm zostanie
odwołany.
KAWIARENKA SZKOLNA
Jeżeli alarm zastanie Państwa w kawiarence, bardzo prosimy o ewakuację zgodnie z zaleceniami
pracowników kawiarenki, którzy poinstruują Państwa którędy należy udać się na korty będące
miejscem zbiórki. Prosimy o pozostanie na kortach do momentu odwołania alarmu.

PARKING
Poniżej znajdą Państwo informację dotyczącą parkingu z zaznaczonymi miejscami, w których
obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania. Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższych
wytycznych.

Na powyższym schemacie obszar parkingu został podzielony na 4 strefy:
- kolorem żółtym oznaczone zostały miejsca przeznaczone dla pracowników
- kolorem zielonym oznaczone są miejsca dostępne dla rodziców
- kolor niebieski to wszelkie pozostałe miejsca dostępne do parkowania
- kolorem czerwonym zaznaczone zostały miejsca bezwzględnego zakazu parkowania pod groźbą
odholowania auta.

