
 
 

ZARZĄDZENIE NR 07/2018 
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 20 

im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU 
 z dnia  30.08.2018 r. 

 

 

 

w sprawie: wprowadzenia procedury postępowania na wypadek wystąpienia 
ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczenia powietrza dla Szkoły Podstawowej  
z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku.  

 
 

Działając na podstawie: 

Uchwały nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie 
przyjęcia Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu 
osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji 

 

zarządzam, co następuje 
 

§ 1 
 

Wprowadza się „Procedurę postępowania na wypadek wystąpienia ponadnormatywnych 
stężeń zanieczyszczenia powietrza dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 
nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku” stanowiącą załącznik nr 1 
do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rybnik, dnia 30.08.2018 r.                                                            …………………………….. 

                                                                             (podpis dyrektora) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Dyrektora SP 20 

nr 07/2018 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. 

 

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia 
ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczenia powietrza  

dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20  
im. Harcerzy Buchalików w Rybniku 

 
1. Zgodnie z Planem Działań Krótkoterminowych (PDK) po powiadomieniu przez 

samorząd gminny o wystąpieniu przekroczenia dopuszczalnego lub docelowego 
stężenia substancji niebezpiecznych – ogłoszenie poziomu II (ostrzegawczy, kolor 
pomarańczowy) lub poziomu III (alarm smogowy, kolor czerwony), referent, a w czasie 
jego nieobecności sekretarz szkoły, niezwłocznie umieszcza tę informację na tablicy 
ogłoszeń znajdującej się obok sekretariatu szkoły. 

2. Na podstawie powyższej informacji referent, a w czasie jego nieobecności sekretarz 
szkoły niezwłocznie przekazuje niniejszy komunikat nauczycielom i pracownikom 
obsługi poprzez szkolny radiowęzeł, a w przypadku jego awarii w inny przyjęty w 
placówce sposób. 

3. Nauczyciele i pracownicy są zobowiązani zastosować działania zapobiegające 
narażeniu uczniów oraz ich samych na negatywne skutki złej jakości powietrza, 
zgodnie z poniższą tabelką: 

 
Zalecane działania ochronne (sposób postępowania) dla ogłaszanych 

poszczególnych poziomów alarmów 
Poziom II – stan ostrzegawczo-informacyjny: 
 

− ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni, 
− ograniczyć lub unikać aktywnego wysiłku fizycznego i sportowego wymagającego 

oddychania przez usta na otwartej przestrzeni i wewnątrz pomieszczeń, 
− nie otwierać okien i nie wietrzyć pomieszczeń. 

 
Poziom III – alarm smogowy: 
 

− ograniczyć do niezbędnego minimum przebywanie na zewnątrz pracowników, 
− bezwzględny zakaz pobytu dzieci poza terenem budynku szkoły, 
− ograniczyć lub unikać aktywnego wysiłku fizycznego i sportowego wymagającego 

oddychania przez usta na otwartej przestrzeni jak również wewnątrz pomieszczeń, 
− nie otwierać okien i nie wietrzyć pomieszczeń, 
− zaleca się by rodzice wyposażyli dzieci w maski przeciw smogowe, które w 

największym stopniu chronią przed zanieczyszczonym powietrzem podczas drogi 
do i ze szkoły, 

− zaleca się by w przypadku wystąpienia u dzieci dolegliwości zdrowotnych, rodzice 
niezwłocznie skontaktowali się z lekarzem. 

 
 
4. Obowiązkiem nauczycieli, po powzięciu informacji o ogłoszeniu poziomu II lub poziomu 

III (alarmu smogowego) zanieczyszczenia powietrza niezwłocznie informują o tym 
uczniów i przypominają im podstawowe zasady postępowania w takich przypadkach. 

5. W przypadku planowanych wyjść uczniów z budynku szkoły w ramach lekcji 
nauczycielom WF, świetlicy, edukacji wczesnoszkolnej zaleca się sprawdzenie 
prognozy jakości powietrza odpowiednio do czasu wyjścia na stronach Wojewódzkiego 



Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, a przed samym wyjściem sprawdzić 
stan jakości powietrza na tablicy ogłoszeń w szkole. 


