
ZARZĄDZENIE NR 5/2018 

DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 22 W RYBNIKU 

z dnia 3 września 2018r. 

w sprawie wprowadzenia procedury antysmogowej w Przedszkolu nr 22                 
w Rybniku. 

Podstawa prawna: uchwała nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego 
„Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego mającego na celu 
osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia 
ekspozycji”. 

 

zarządza się co następuje:  

§ 1 

Ustala się w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, procedurę antysmogową                    
w Przedszkolu nr 22 w Rybniku. 

§ 2 

Procedura wymieniona w § 1 wchodzi w życie od 3.09.2018 roku. 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia i nadzór nad przestrzeganiem Procedury powierzam 
intendentce oraz wicedyrektorowi placówki. 

 

Dyrektor Przedszkola nr 22 w Rybniku 

mgr Olga Wodecka-Oskroba 

 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Przedszkola z dnia 3.09.2018  
 

PROCEDURA  ANTYSMOGOWA 
PRZEDSZKOLE NR 22 W RYBNIKU 

ul.Gotartowicka 24 44-251 Rybnik 
 
1. Zadaniem przedszkola jest zapewnienie dzieciom zdrowych i bezpiecznych 

warunków podczas zajęć organizowanych przez placówkę 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: 

1) Prowadzi działania aktywnej edukacji prozdrowotnej, mającej na celu: 
- budowanie świadomości o szkodliwym działaniu zanieczyszczeń 
zawartych w powietrzu na zdrowie i otoczenie 
- wypracowanie postaw odpowiedzialności za jakość powietrza poprzez 
poznawanie pozytywnych i negatywnych zachowań oraz postaw, które mają 
wpływ na ochronę i zanieczyszczenie powietrza 

2) dba o jakość powietrza w budynku, dzięki temu, że wietrzenie sal odbywa 
się tylko w sytuacji gdy normy i wskaźniki zanieczyszczeń powietrza nie są 
przekroczone oraz gdy na salach zrobi się zbyt ciepło lub duszno. 
3) Ogranicza ekspozycję dzieci na zanieczyszczenia poza budynkiem 
przedszkola. 

3. Zasady przebywania dzieci poza budynkiem przedszkola: 
1) Wyznaczony pracownik przedszkola (intendentka, woźna oddziałowa, a w 
przypadku nieobecności- nauczyciel) sprawdza około godz.8:00 na czujniku, 
umieszczonym za oknem przedszkola- indeks jakości powietrza.  
Czujnik wskazuje dwa kolory: 
- czerwony: bardzo zła jakość powietrza 
- zielony: dobra jakość powietrza 
Ponadto, osoba odpowiedzialna, odczytuje maila od odpowiednich służb z 
informacją odnośnie stopnia zanieczyszczenia powietrza dla najbliższej 
przedszkolu stacji pomiarowej, znajdującej się w Rybniku przy ul.Borki 37D. 
Wiążąca dla decyzji informacyjnej jest mail odnośnie stopnia zanieczyszczenia 
powietrza. 
3) Na podstawie wskazań zanieczyszczeń powietrza na dany dzień, wskazany 
pracownik przedszkola (intendentka, woźna oddziałowa lub nauczyciel) 
umieszcza informację na tablicy ogłoszeń przy wejściu do budynku w postaci 



kartoników w różnych kolorach, oznaczających stopień zanieczyszczenia 
powietrza, zgodnie z czterostopniową skalą jakości powietrza, następnie 
informacje te przekazywane są poszczególnym wychowawcom i ogłaszane 
przez nich dzieciom. Osobą odpowiedzialną za przekazanie wskazań 
zanieczyszczeń powietrza na dany dzień do wychowawców grup jest 
pracownik, który sprawdził i umieścił je na tablicy przy wejściu do 
przedszkola.  
4) Jeśli na tablicy widnieje kolor: 
- zielony: oznacza to małe zanieczyszczenie powietrza, a więc dzieci mogą 
przebywać na powietrzu przez dowolnie długi czas 
- żółty: zanieczyszczenie średnie; można ograniczyć czas przebywania na 
powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz osoby z 
astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia 
- pomarańczowy: zanieczyszczenie duże; nie należy przebywać na otwartym 
powietrzu zbyt długo 
- czerwony: alarm smogowy- zanieczyszczenie bardzo duże; zaleca się aby nie 
przebywać na otwartym powietrzu, należy unikać dużych wysiłków 
fizycznych. 

4. Stosowanie się do powyższych zaleceń nie zwalnia z obowiązków wynikających 
z ogłaszanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego/ 
Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzeżeń o złej jakości powietrza. 
5. Ogłoszenie alertu o zanieczyszczeniu powietrza oznacza dla dzieci bezwzględne 
pozostanie w budynku przedszkola . Podczas alarmu smogowego nauczyciele 
przedszkola nie będą organizować zajęć dla dzieci na zewnątrz. 
6. Na mocy obowiązującego prawa, dyrektor przedszkola, w uzgodnieniu z 
organem prowadzącym, może w sytuacji wyjątkowej i uzasadnionej (do której 
należy zaliczyć smog), ustalić dzień wolny od zajęć dydaktyczno- 
wychowawczych. 
 
 
 

Dyrektor P 22 w Rybniku 
mgr Olga Wodecka-Oskroba 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 


