
PROCEDURA ANTYSMOGOWA   

dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23  

im. Górniczego Stanu w Rybniku 

 

1. Szkoła jako instytucja oświatowa zobowiązana jest do zapewnienia bezpiecznych 

warunków dla uczniów, w tym również sprawdzać stan jakości powietrza  

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

Sekretarz szkoły zobowiązany jest codziennie rano, sprawdzić stan jakości powietrza  

w Rybniku  przy użyciu odpowiedniej strony internetowej. 

2. Na tablicy ogłoszeń  na korytarzu codziennie przez sekretarza szkoły jest aktualizowana 

prognoza smogowa dla naszego regionu,  aby każdy pracownik szkoły, uczeń oraz 

rodzic mógł skontrolować jaki poziom smogu zarejestrowano w konkretnym dniu. 

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. 

 Umiarkowany – żółty – Jakość powietrza jest akceptowalna. Zanieczyszczenie 

powietrza może stanowić zagrożenie dla zdrowia w szczególnych przypadkach 

(dla osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci). Warunki 

umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu. 

 Dostateczny – pomarańczowy – Jakość powietrza jest dostateczna, 

zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia (szczególnie dla 

osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci) oraz może mieć 

negatywne skutki zdrowotne. Należy rozważyć ograniczenie (skrócenie lub 

rozłożenie w czasie) aktywności na wolnym powietrzu, szczególnie jeśli ta 

aktywność wymaga długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego. 

 Zły – czerwony - jakość powietrza jest zła, osoby chore, starsze, kobiety  

w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu. 

Pozostała populacja powinna ograniczyć do minimum wszelką aktywność 

fizyczną na wolnym powietrzu - szczególnie wymagającą długotrwałego lub 

wzmożonego wysiłku fizycznego. 



4. W związku z oznaczeniami jakości powietrza wprowadza się następujące ograniczenia: 

 indeks umiarkowany – pobyt na powietrzu ograniczony dla dzieci do ok. ½ 

godziny, 

  indeks dostateczny- unikamy aktywności na zewnątrz, tzn. zajęcia nie 

odbywają się na świeżym powietrzu, pobyt na świeżym powietrzu ograniczamy 

do niezbędnego minimum, 

 indeks zły lub bardzo zły – dzieci nie mogą przebywać na zewnątrz budynku, a 

zajęcia odbywają się w pomieszczeniach szkolnych, dzieci nie mogą wychodzić 

na przerwę na podwórko, nie otwieramy okien w sali, kiedy przebywają w 

pomieszczeniu dzieci, krótkie wietrzenie sal po wyjściu dzieci z pomieszczenia, 

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

może odwołać zajęcia w szkole. Informacja taka będzie umieszczona na stronie 

internetowej szkoły oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń. 

 

 

 

 


