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WEWNĘTRZNE PROCEDURY OCHRONNE PLANOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ
NR 18 im. KSIĄŻĄT RACIBORSKICH W RACIBORZU W RAMACH PLANU DZIAŁAŃ
KRÓTKOTERMINOWYCH W ZAKRESIE PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA
W WOJ. ŚLĄSKIM





Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) – art. 68, art. 102 ust. 1 pkt 3.
Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967) – art. 6-7.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w pu blicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) - § 2, § 18 ust. 2 pkt 2.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.)

W celu zapobiegania i ograniczenia ryzyka zachorowań dzieci spowodowanych przez złej
jakości powietrze wprowadza się co następuje:
§1
Postanowienia ogólne
Szkoła zobowiązana jest do dbałości o bezpieczeństwo i zapewnienie odpowiednich warunków nauki
i wychowania swoim uczniom, w związku z czym zobligowana jest do monitorowania stanu jakości
powietrza na swoim terenie, jak również na zewnątrz, w miejscach gdzie przebywają uczniowie.
§2
Zadania szkoły
1. Dyrektor wyznacza osobę odpowiedzialną za monitorowanie stanu jakości powietrza.
2. Osoba odpowiedzialna ma za zadanie sprawdzanie jakości powietrza za pomocą szkolnej poczty
elektronicznej (Monitoring UM Racibórz) oraz zamieszczenie informacji w miejscu powszechnie
dostępnym za pomocą następujących kanałów:
Dzieciom/ Rodzicom / Nauczycielom: informacja na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym, strona www
szkoły, Facebook szkoły
3. Skala poziomu jakości powietrza podawany jest za pomocą koloru w następującej skali:
1)bardzo dobry – kolor ciemno zielony,
2)dobry – kolor jasno zielony,
3)umiarkowany – kolor żółty,
4)dostateczny – kolor pomarańczowy,
5)zły – kolor czerwony,

6)bardzo zły – kolor bordowy.

§3
Obowiązki pracowników
1. Nauczyciele zobowiązani są do zapoznania się ze stanem jakości powietrza i odpowiednim
postępowaniem zapewniającym uczniom bezpieczeństwo:
a) w przypadku bardzo dobrego i dobrego stanu powietrza dozwolone jest przebywanie uczniów na
zewnątrz bez ograniczeń
b) w przypadku stwierdzenia dostatecznej jakości powietrza należy ograniczyć przebywanie na zewnątrz do
niezbędnego minimum
c) w przypadku złej i bardzo złej jakości powietrza zabrania się:
- wychodzenia na zewnątrz
- otwierania okien i wietrzenia sal lekcyjnych i korytarzy
- prowadzenia zajęć wychowania fizycznego na boiskach szkolnych
- organizowania wycieczek pieszych ( zastąpić w razie konieczności środkami komunikacji)
2. Pracownik może pozyskać informację o stanie powietrza za pośrednictwem następujących stron
internetowych:
http://powietrze.katowice.wios.gov.pl
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp
§4
Obowiązki Dyrektora
1. Dyrektor zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników w zakresie postępowania w przypadku
zaistnienia złej i bardzo złej jakości powietrza oraz podjęcia odpowiednich działań w celu zapobiegania
narażeniu na warunki szkodliwe dla uczniów szkoły.
2. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na określony czas w przypadku
wystąpienia bardzo złej jakości powietrza. O podjętej decyzji powiadamia rodziców i pracowników trybie
natychmiastowym.
Mariusz Kaleta
Dyr. SP 18

