Ważne śledzenie wyników pomiarów i prognoz zanieczyszczeń
powietrza
Aby chronić dzieci przed szkodliwym działaniem niebezpiecznych dla ich zdrowia substancji zawartych w
zanieczyszczonym powietrzu, przed wyjściem z dziećmi z budynku powinien być sprawdzany poziom
zanieczyszczenia powietrza w danym dniu na określonym obszarze. Czynność tą zleca dyrektor
konkretnemu pracownikowi, np. sekretarce. Zobowiązany przez dyrektora pracownik powinien uzyskać
informację o poziomie jakości powietrza w danym dniu i przekazać ją dyrektorowi zanim nauczyciele
rozpoczną pracę w grupach.
Do dyrektora przedszkola należy podjęcie decyzji w sprawie zmian w rozkładzie dnia i wydanie dyspozycji
nauczycielom o niewychodzeniu poza teren budynku z dziećmi (§ 12 rozporządzenia MEN z 17 marca
2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli).

Poziom jakości powietrza i informacje zdrowotne
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opracował Skalę Jakości Powietrza http://powietrze.gios.gov.pl –
skala o 6 poziomach, która informuje za pomocą koloru o zanieczyszczeniu powietrza (od koloru
zielonego, który świadczy o tym, że jakość powietrza jest bardzo dobra, do bordowego, kiedy normy
zanieczyszczeń powietrza są wielokrotnie przekroczone).

Poziom jakości powietrza
Bardzo dobry (kolor ciemno zielony)

Dobry (kolor jasno zielony)

Umiarkowany (kolor żółty)

Dostateczny (kolor pomarańczowy)

Zły (kolor czerwony)

Zalecenia
Zanieczyszczenie powietrza nie stanowi
zagrożenia dla zdrowia, warunki bardzo
sprzyjające do wszelkich aktywności na
wolnym powietrzu, bez ograniczeń.
Jakość powietrza jest zadowalająca,
zanieczyszczenie powoduje brak lub niskie
ryzyko zagrożenia dla zdrowia. Można
przebywać na wolnym powietrzu i
wykonywać dowolną aktywność, bez
ograniczeń.
Jakość powietrza nie jest najlepsza.
Zanieczyszczenie może stanowić zagrożenie
dla zdrowia w szczególnych przypadkach,
np.
dla
małych
dzieci.
Warunki
umiarkowane do aktywności na wolnym
powietrzu. Zalecane jest ograniczenie
aktywności na świeżym powietrzu.
Zanieczyszczenie
powietrza
stanowi
zagrożenie dla zdrowia 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 fizycznego wysiłku.
Małe dzieci powinny unikać przebywania na
wolnym powietrzu. Pozostała populacja

Bardzo zły (kolor bordowy)

powinna ograniczyć do minimum wszelką
aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.
Jakość powietrza jest bardzo zła i ma
negatywny wpływ na zdrowie. Małe dzieci
powinny bezwzględnie unikać przebywania
na wolnym powietrzu. Pozostała populacja
powinna ograniczyć przebywanie na
wolnym
powietrzu
do
niezbędnego
minimum. Wszelkie aktywności fizyczne na
zewnątrz są odradzane. Długotrwała
ekspozycja
na
działanie
substancji
znajdujących się w powietrzu zwiększa
ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie
oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz
odpornościowym.

Gdy został ogłoszony alarm smogowy...
Za zapewnienie dzieciom w czasie ich pobytu w przedszkolu bezpiecznych i higienicznych warunków
odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola i nauczyciele, którym dyrektor powierzył opieka nad nimi (art.
68 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, art. 6 i 7 Karty Nauczyciela oraz § 2 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002
r.) Dyrektor zobowiązany jest wykonywać zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i
nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, a nauczyciele powinni kierować się
dobrem dzieci, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo.
Jeśli występuje wysokie zanieczyszczenie powietrza i został ogłoszony alarm smogowy, dyrektor
przedszkola może zawiesić zajęcia (§ 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r.).
Dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeśli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą
zagrozić zdrowiu uczniów.
Decyzje taką może podjąć zarówno dyrektor przedszkola publicznego jak i niepublicznego. W obu
przypadkach wymagana jest jednak zgoda organu prowadzącego:



w przedszkolach publicznych udzieli jej wójt, burmistrz lub prezydent miasta (art. 10 ust 1 pkt 1
oraz art. 57 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe),
w przedszkolach niepublicznych – osoba prowadząca przedszkole (art. 168 ww. ustawy).

O możliwości zawieszenia zajęć w przedszkolu publicznym i niepublicznym w przypadku wystąpienia
zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci powinny informować odpowiednie zapisy ich statutów, w
których powinna być określona organizacja pracy przedszkola (art. 102 ust. 1 pkt 9 oraz art. 172 ust. 2 pkt
4 ustawy Prawo oświatowe).

Konieczne poinformowanie rodziców o odwołaniu zajęć
O podjętej decyzji w sprawie zawieszenia zajęć w przedszkolu oraz jego przewidywanym czasie powinni
być możliwie jak najszybciej powiadomieni rodzice dzieci, by mogli zorganizować im opiekę, kiedy
pozostaną w domu. W sprawach wychowania, nauczania i opieki przedszkole zobowiązane jest do
współdziałania z nimi.
O tym, czy zajęcia się odrabia czy nie, decyduje przepis, na podstawie którego dyrektor je zawiesił. Jeśli
zajęcia w przedszkolu zostały zawieszone na podstawie 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia
2002 r. dzieci i nauczyciele nie muszą odpracować tych zajęć w innym dniu.

Odwołanie zajęć nie oznacza wolnego dla nauczycieli. W tym czasie pozostają oni w gotowości do pracy.


Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 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 publicznych 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 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502 ze zm.) - § 12.

