
Zarządzenie nr 24/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 

im. Czesława Miłosza w Rybniku 

z dnia 28 listopada 2020 r. 

wprowadzające zmianę do Procedury postępowania w sprawie alarmu smogowego 

w Szkole Podstawowej z Oddziałami  Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza 

w Rybniku 

 

Na podstawie UCHWAŁY NR VI/21/12/2020 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa 

śląskiego” zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Wprowadzam zmiany do Procedury określającej sposoby postępowania w czasie 

alarmu smogowego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36. 

§ 2. Zmiany Procedury przedstawiono na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 18 

listopada 2020r.  

§ 3. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 5 listopada 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Procedura postępowania w sprawie alarmu smogowego  

w Szkole Podstawowej z Oddziałami  Integracyjnymi nr 36 

im. Czesława Miłosza w Rybniku 

  

I.  Każdego dnia wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły sprawdza informacje 

dotyczące jakości powietrza oraz umieszcza na tablicy informującej o jakości powietrza kartkę 

o określonym kolorze:  

- kolor zielony – małe zanieczyszczenie powietrza, 

- kolor żółty – I poziom - powiadomienie  -  średnie zanieczyszczenie powietrza, 

- kolor pomarańczowy -   II poziom – ostrzeżenie – duże zanieczyszczenie powietrza, 

- kolor czerwony– III poziom – alarm smogowy 

- kolor brązowy – najgorszy poziom jakości powietrza. 

II. W czasie zwiększonej emisji smogu (brązowy, czerwony lub pomarańczowy kolor kartki 

informującej o jakości powietrza) należy: 

1. Podać informację przez radiowęzeł szkolny, umieścić ostrzeżenie na tablicy ogłoszeń.  

2. Unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni.  

3. Unikać dużego wysiłku fizycznego i sportowego wymagającego intensywnego oddychania    

przez usta na otwartej przestrzeni oraz wewnątrz pomieszczeń.  

4. Ograniczyć wyjścia poza obręb pomieszczeń zamkniętych.   

5. Zachęcić dzieci do oddychania przez nos - naturalny filtr powietrza.  

6. W godzinach największego stężenia smogu zamknąć okna klas oraz nie podejmować działań 

wymagających większego wysiłku fizycznego.  

7. Zapewnić uczniom dostęp do wody pitnej (poidełka) - część  zanieczyszczeń przyklei się 

wówczas do wilgotnych ścianek gardła zamiast trafić do płuc.  

 

 

Obowiązuje od 5.11.2020r. 

 


