
Rybnik, 12.09.2018 r. 
 

Procedura postępowania w  Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi  
nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku w przypadku przekroczonych norm 

zanieczyszczenia powietrza  
 

Podstawa prawna: 
Art. 125 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59). 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 
r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.). 
 
Opracowano na podstawie PDK przyjętego przez Sejmik Województwa Śląskiego  
dnia 18 grudnia 2017 roku jako część Programu ochrony powietrza  
(Uchwała nr V/47/5/2017 SWŚ; publikacja w Dzienniku Urzędowym WŚ dnia 28 grudnia 2017 
roku). 
___________________________________________________________________________ 
 

1. Zadaniem Szkoły jest zapewnienie uczniom/dzieciom bezpiecznych i zdrowych 
warunków podczas zajęć oraz upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie, ochronie 
zdrowia własnego i innych. 

2. W ramach przeciwdziałania skutkom zdrowotnych zanieczyszczeń powietrza Szkoła 
prowadzi aktywność w ramach edukacji prozdrowotnej; w szczególności, budując 
świadomość o szkodliwym działaniu zanieczyszczeń atmosferycznych na zdrowie 
człowieka i otoczenie, przekazując pozytywny model postawy odpowiedzialności  
za środowisko naturalne.  

3. W trakcie trwania roku szkolnego wyznaczony pracownik szkoły (sekretarz) sprawdza 

około godz. 7.30 stan jakości powietrza (www.powietrze.katowice.wios.gov.pl) 

monitorowany przez stację w Rybniku na ul. Borki. Niezwłocznie przekazuje odczyt 

woźnemu. 

4. Na podstawie wskazań zanieczyszczeń powietrza na dany dzień, woźny szkoły 

umieszcza informację graficzną na tablicy ogłoszeń znajdującej przy głównym wejściu 

do szkoły. Odpowiednio kolor: 

• zielony - normy dopuszczalne (jakość powietrza bardzo dobra/dobra); 

• żółty - jakość powietrza umiarkowana/dostateczna (I poziom); 

• pomarańczowy - ostrzeżenie o złej jakości powietrza (II poziom); 

• czerwony - ogłoszenie alarmu smogowego - bardzo zła jakość powietrza (III 

poziom). 

5. Uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły zwracają uwagę na pojawiające się  

na tablicy oznaczenie. 

6. Gdy odczyty pomiarów powietrza wskazują poziom jakości jako dobry i bardzo dobry, 

uczniowie mogą wychodzić na zewnątrz szkoły i przebywać tam bez ograniczeń. 

7. W przypadku poziomu określanego jako umiarkowany/dostateczny, zaleca się 

skrócenie (do 30 minut) czasu pobytu dzieci poza terenem budynku szkoły  

http://www.powietrze.katowice.wios.gov.pl/


i ograniczenie aktywności fizycznej wymagającej wzmożonego wysiłku na otwartej 

przestrzeni (np. w ramach lekcji wychowania fizycznego). 

8. W przypadku planowanych wyjść uczniów z budynku szkoły w ramach zajęć 

dydaktycznych wszystkim nauczycielom, a zwłaszcza: wychowania fizycznego, 

świetlicy, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkola, zaleca się sprawdzenie jakości 

powietrza odpowiednio do czasu wyjścia. 

9. Zaleca się całkowitą rezygnację z zajęć na wolnym powietrzu dla oddziału 

przedszkolnego oraz klas I - VIII w przypadku ostrzeżenia o złej jakości powietrza 

(poziom II). 

10. Ogłoszenie alertu o zanieczyszczeniu powietrza oznacza dla dzieci bezwzględne 

pozostanie w budynku szkoły. Podczas alarmu smogowego nauczyciele mają zakaz 

organizowania zajęć dla uczniów na wolnym powietrzu. 

11. Ogłoszenie o alarmie smogowym powtórzone jest uczniom  w budynku szkoły przez 

dyrektora poprzez radiowęzeł szkolny, a wychowawcy przekazują je rodzicom/ 

prawnym opiekunom z wykorzystaniem dziennika elektronicznego. Stosowna grafika 

zostaje zamieszczona na stronie internetowej szkoły (zakładka: Aktualności). 

12. W trakcie alarmu smogowego nie należy otwierać okien w budynku. 

13. Podczas alarmu smogowego zaleca się nauczycielom wychowania fizycznego 

przeprowadzanie wewnątrz budynku zajęć wymagających od uczniów mniejszego 

wysiłku. 

14. W przypadku przedłużającego się stanu alarmu smogowego dyrektor - po uzyskaniu 

pisemnej zgody organu prowadzącego - zarządza dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych. 

15. Stosowanie się do powyższych zaleceń nie zwalnia z obowiązków wynikających   

z ogłaszanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego/Wojewódzki 

Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzeżeń o złej jakości powietrza. 

_____________________________________________________________________ 

Krzysztof Sass  

dyrektor szkoły 


