
Zarządzenie nr 7/2018 

Dyrektora Przedszkola nr 4 w Rybniku 

z dnia 1 września 2018r. 

 

w sprawie wprowadzenia „Procedury postępowania w sprawie alarmu smołowego” 

 

Na podstawie: 

− „Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu 

osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia 

ekspozycji" - Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia  

18 grudnia 2017 roku 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

Wprowadzam „Procedurę postępowania w sprawie alarmu smołowego”, której treść stanowi 

załącznik do zarządzenia. 

 

§ 2. 

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Dyrektor. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://archiwum-bip.slaskie.pl/dokumenty/2017/12/22/1514455216.pdf
https://archiwum-bip.slaskie.pl/dokumenty/2017/12/22/1514455216.pdf


Załącznik do Zarządzenia nr 7/2018 

Dyrektora Przedszkola nr 4 w Rybniku  

Z dnia 01.09.2018 r. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ALARMU SMOGOWEGO 

Przedszkole nr 4 w Rybniku 

 

Podstawa prawna: 

• „Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu 

osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia 

ekspozycji" - Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia  

18 grudnia 2017 roku 

 

1. Zadaniem Przedszkola jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych i zdrowych warunków nauki i 

opieki oraz upowszechnienie wiedzy o bezpieczeństwie, ochronie zdrowia własnego i innych, 

a także kształtowanie wśród dzieci właściwych postaw wobec istniejących zagrożeń. 

2. W ramach przeciwdziałania skutkom zdrowotnym zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego 

Przedszkole: 

• prowadzi działania aktywnej edukacji prozdrowotnej dzieci; 

• codziennie, bezpośrednio przed wyjściem do ogrodu przedszkolnego nauczyciel sprawdza 

na tablicy informacyjnej stan jakości powietrza. 

3. Każdego dnia dyrektor lub wicedyrektor sprawdza informację z Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego. Zgodnie z podanymi w nim informacjami dyrektor lub 

wicedyrektor umieszcza na tablicy smutną lub wesołą buźkę  

w odpowiednim kolorze.  

4. Na podstawie informacji wywieszonej na tablicy (kolorowe buźki), rodzice oraz personel 

zapoznaje się z aktualnym stanem powietrza atmosferycznego. 

5. Jeżeli indeks jakości powietrza jest: 

• bardzo dobry (kolor zielony) – dzieci mogą wychodzić na dwór bez ograniczeń – 

zanieczyszczenie powietrza nie stanowi zagrożenia dla zdrowia; 
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• umiarkowany (kolor żółty) I poziom ostrzegania – o pobycie na powietrzu decyduje 

nauczyciel, dzieci mogą przebywać na powietrzu lecz czas powinien być ograniczony – jakość 

powietrza jest akceptowalna, zanieczyszczenie powietrza może mieć negatywny wpływ na 

zdrowie dziecka; 

• dostateczny (kolor pomarańczowy) II poziom ostrzegania – dzieci nie wychodzą na 

podwórko, a ich ewentualne przebywanie poza budynkiem należy ograniczyć do niezbędnego 

minimum np. uczestnictwo w wyjściu lub wycieczce wcześniej zaplanowanej i trudnej do 

przełożenia na inny termin, nie należy otwierać okien w salach – zanieczyszczenie powietrza 

stanowi zagrożenie dla zdrowia oraz może mieć negatywne skutki zdrowotne; 

• zły (kolor czerwony)  III poziom ostrzegania – dzieci nie wychodzą na dwór, nie otwiera się 

okien w salach – jakość powietrza ma negatywny wpływ na zdrowie dzieci. 

6. Ogłoszenie alarmu smogowego oznacza dla dzieci bezwzględne pozostanie  

w budynku Przedszkola. Podczas alarmu smogowego nauczyciele Przedszkola nie będą 

organizować zajęć dla dzieci na zewnątrz. 

7. Na mocy obowiązujących przepisów prawa dyrektor Przedszkola w uzgodnieniu  

z organem prowadzącym może w sytuacji wyjątkowej i uzasadnionej, do której można 

zaliczyć smog, ustalić dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

 


