
Zarządzenie nr SP4.021.2.2018 

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Radlinie 

z dnia 09 marca 2018r. 

w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku przekroczenia poziomu 

szkodliwych substancji w powietrzu dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Radlinie 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

(Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn.zm.)  

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. W celu ochrony zdrowia dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkoły wprowadzam procedurę 

związaną z prowadzeniem zajęć z dziećmi  na wolnym powietrzu, która stanowi załącznik nr 1 

do zarządzenia. 

2.  Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z jej treścią oraz jej stosowania. 

 

                                                             § 2 

Wykonanie Zarządzenia powierza się sekretarzowi szkoły. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie 

internetowej szkoły www.sp4.radlin.pl 

 

Dyrektor Szkoły 

Małgorzata Mokrosz 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Dyrektora nr SP4.021.2.2018 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA POZIOMU 

SZKODLIWYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

NR 4 IM. GUISTAWA MORCINKA W RADLINIE 

 

W celu ochrony zdrowia dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkoły wprowadzam procedurę związaną 

z prowadzeniem zajęć z dziećmi na wolnym powietrzu. 

1. Przed planowanymi zajęciami na wolnym powietrzu (wyjścia, zajęcia sportowe, wycieczki 

przedmiotowe w najbliższej okolicy) nauczyciel zobowiązany jest wziąć pod uwagę jakość 

powietrza i związane z tym zagrożenia. 

2. Oceny jakości powietrza dokonuje nauczyciel korzystając między innymi z: 

a) Wojewódzkiego systemu monitoringu powietrza na stronie internetowej WIOŚ Katowice: 

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl lub 

http;//www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-

kryzysowego/komunikaty-i-ostrzeżenia 

b) Pomiar czujnika pyłu znajdującego się na budynku Urzędu Miasta Radlin – informacja 

podawana jest na stronie internetowej miasta www.radlin.pl  

3. Zalecam ograniczenie zajęć na wolnym powietrzu przy DOSTATECZNEJ jakości powietrza, a 

całkowitą rezygnację z zajęć przy ZŁEJ i BARDZO ZŁEJ jakości powietrza. 

4. Zalecam ograniczanie (skrócenie) wietrzenia sal lekcyjnych podczas przerw śródlekcyjnych 

przy DOSTATECZNEJ i zrezygnowanie przy ZŁEJ i BARDZO ZŁEJ jakości powietrza. 

 

 

 

 

Stopień jakości powietrza podawany jest zwykle następująco: 

1. BARDZO DOBRY 

2. DOBRY 

3. UMIARKOWANY 

4. DOSTATECZNY 

5. ZŁY 

6. BARDZO ZŁY 

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/
http://www.radlin.pl/

