
PROCEDURA ANTYSMOGOWA 

DLA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W STRZAŁKOWIE 

 

1. Podstawa prawna: 

 

• Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018r. poz. 799 

ze zm.), 

• Ustawa z dn. 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.),  

• Ustawa z dn. 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r. poz. 967 ze zm.), 

• Rozporządzenie MENiS z dn. 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 

ze zm.). 

 

2. Cel procedury: 

 

Szkoła jako instytucja oświatowa zobowiązana jest do zapewnienia bezpiecznych warunków 

nauki i opieki swoim uczniom, w tym również do sprawdzania stanu jakości powietrza 

w pomieszczeniach i na zewnątrz, w miejscach, gdzie przebywają uczniowie. 

 

3. Opis procedury: 

 

3.1 Wyznaczony pracownik szkoły sprawdza w godzinach porannych oraz w porze obiadowej 

stan jakości powietrza za pomocą strony http://powietrze.poznan.wios.gov.pl, 

www.strzalkowo.pl  lub aplikacji mobilnych. 

 

3.2. Na podstawie wskazań zanieczyszczeń powietrza na dany dzień, wyznaczony pracownik 

umieszcza informację na tablicy ogłoszeń prognozę smogową dla naszego regionu. 

 

3.3. Wprowadza się poziomy ostrzegania:  

• Dobry – jasno zielony -  Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenie powietrza 

powoduje brak lub niskie ryzyko zagrożenia dla zdrowia. Można przebywać na wolnym 

powietrzu i wykonywać dowolną aktywność, bez ograniczeń.  

http://powietrze.poznan.wios.gov.pl/
http://www.strzalkowo.pl/


• Umiarkowany – żółty – Jakość powietrza jest akceptowalna,  zaleca  się  skrócenie czasu 

pobytu dzieci poza terenem budynku szkoły i ograniczenie aktywności fizycznej wymagającej 

wysiłku na otwartej przestrzeni. 

• Dostateczny – pomarańczowy – Jakość powietrza jest dostateczna, należy rozważyć 

ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu, szczególnie jeśli ta aktywność wymaga 

długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.  

• Zły – czerwony - jakość powietrza jest zła, zabrania się uczniom wychodzenia na zewnątrz. 

 

3.4. W przypadku planowanych wyjść uczniów z budynku szkoły w ramach lekcji, 

nauczycielom WF, świetlicy i edukacji wczesnoszkolnej zaleca się sprawdzenie prognozy 

jakości powietrza odpowiednio do czasu wyjścia. 

 

3.5. Ogłoszenie alertu o zanieczyszczeniu powietrza oznacza dla dzieci bezwzględne 

pozostanie w budynku szkoły. Podczas alarmu smogowego nauczyciele szkoły nie będą 

organizować zajęć dla dzieci na zewnątrz. 

 

3.6. W szczególnych przypadkach, gdy ogłoszony jest alarm smogowy, dyrektor szkoły, za 

zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia w szkole. O podjętej decyzji rodzice 

zostaną powiadomieni w trybie natychmiastowym. Informacja taka będzie również 

umieszczona na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń. 

 


