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PROCEDURA ANTYSMOGOWA  

POSTĘPOWANIE W CZASIE ZWIĘKSZONEJ EMISJI 

SMOGU  
 

Preambuła 

Z uwagi na fakt, że oddychanie zanieczyszczonym powietrzem powoduje szereg 

negatywnych skutków zdrowotnych, zwłaszcza dla dzieci w wieku przedszkolnym, w celu 

ograniczenia ryzyka zachorowań dzieci i ich problemów zdrowotnych w związku z 

oddychaniem powietrzem o złej jakości wprowadza się następującą procedurę 

antysmogową. 
 

§1  

Postanowienia ogólne 

Przedszkole jako instytucja oświatowa zobowiązane jest do zapewnienia bezpiecznych 

warunków nauki i opieki swoim podopiecznym, w tym również do sprawdzania stanu jakości 

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

§ 2  

Wskazanie koordynatora 

Dyrektor wyznacza spośród pracowników jednostki koordynatora ds. czystości powietrza, 

który swoją funkcję sprawuje nieodpłatnie. 
 

§ 3  

Zadania koordynatora 

Do zadań koordynatora należą: 

a) codzienne sprawdzanie w godzinach porannych oraz w porze obiadowej stanu 

jakości powietrza za pomocą: 

• strony www. powietrze.gios.gov.pl, 

• aplikacji mobilnych, 

b) ustne informowanie zainteresowanych nauczycieli o wynikach wskazań, 

c) w przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszej procedury przez pracowników 

przedszkola – niezwłoczne informowanie o tym dyrektora placówki. 
 

§ 4  

Obowiązki pracowników 

1. Obowiązkiem nauczyciela jest codzienne kontrolowanie wskazań stanu jakości powietrza 

oraz dostosowywanie do nich aktywności i czasu pobytu dzieci na powietrzu.   

2. W przypadku stwierdzenia bardzo dobrego lub dobrego stanu jakości powietrza 

dozwolone jest przebywanie dzieci na zewnątrz bez ograniczeń, gdyż warunki sprzyjają 

wszelkim formom aktywności na wolnym powietrzu. 

3. W przypadku stwierdzenia umiarkowanej jakości powietrza zanieczyszczenie powietrza 

może stanowić zagrożenie dla dzieci, dlatego zaleca się przebywanie na powietrzu w 

wymiarze umiarkowanym. 

4. W przypadku stwierdzenia dostatecznej jakości powietrza należy ograniczyć aktywność 

na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum, gdyż stan ten stanowi zagrożenie dla 

zdrowia dzieci oraz może mieć negatywne skutki zdrowotne.  



PROCEDURY P 36  

WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

                                                                    PROCEDURA ANTYSMOGOWA 

 

Przedszkole Samorządowe w Ślęzie 

 

5. W przypadku stwierdzenia złej lub bardzo złej jakości powietrza, z uwagi na konieczność 

unikania przebywania na wolnym powietrzu, zabrania się dzieciom wychodzenia na 

zewnątrz.  

6. W placówce znajdują się oczyszczacze powietrza i powinny one pozostawać włączone w 

dni robocze w godzinach otwarcia placówki. Za czystość filtrów znajdujących się w 

oczyszczaczach odpowiedzialny jest konserwator zaś za ich włączanie i wyłączanie 

odpowiedzialne są woźne oddziałowe. 

7. Zabrania się otwierania okien i wietrzenia sal w przypadku złej lub bardzo złej jakości 

powietrza.  

§ 5  

Obowiązki dyrektora 

1. Dyrektor jest zobowiązany do realizowania obowiązków natury edukacyjnej, w 

szczególności do przeszkolenia pracowników w temacie realizacji standardów 

zachowania w sytuacjach smogowych oraz poprawienia stanu wiedzy na temat smogu i 

zagrożeń zdrowotnych z tym związanych. 

2. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, 

jeżeli jakość powietrza jest bardzo zła. O podjętej decyzji rodzice powinni zostać 

poinformowani w trybie natychmiastowym.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


