
 
Zał. 1 do Zarządzenia 6/2019 

Dyrektora PSP 6 w Kędzierzynie-Koźlu 

 

Procedury postępowania w przypadku ogłoszenia alarmu I i II stopnia ze względu  

na przekroczenia dopuszczalnych substancji w powietrzu  

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6  Kędzierzynie-Koźlu 

1 Zgodnie z Planem działań Krótkoterminowych - Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta  

Kędzierzyn–Koźle na adres e-mail szkoły lub telefonicznie (w przypadku braku możliwości  

przesłania informacji na skrzynkę) przesyła informację o ogłoszeniu stopnia alarmowego oraz 

wskazanym ograniczeniu przebywania dzieci i młodzieży na otwartej przestrzeni w celu uniknięcia 

narażenia na negatywne skutki złej jakości powietrza. 

2 Powyższą informację pracownicy sekretariatu szkoły przekazują  

a. woźnym, które na tablicy ogłoszeń umieszczają kolorową kartkę określającą jakość 

powietrza w danym dniu: żółty – ostrzeżenie, pomarańczowy - alarm I stopnia, czerwony - 

alarm II stopnia, 

b. nauczycielom – w formie elektronicznej za pomocą dziennika elektronicznego. 

3 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły  po zapoznaniu się z poziomem alarmu  i ryzykiem związanym 

z przekroczeniem poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu mają obowiązek: 

a) przekazać informację swoim uczniom; 

b) wdrożyć procedury - zastosować działania zapobiegające narażeniu podopiecznych na 

negatywne skutki złej jakości powietrza wg Instrukcji stosowania się do ogłaszanych ostrzeżeń 

dotyczących poziomów zanieczyszczenia powietrza. 

4. W przypadku planowanych wyjść uczniów z budynku szkoły w ramach lekcji nauczycielom,  

a zwłaszcza nauczycielom wychowania fizycznego, świetlicy i edukacji wczesnoszkolnej, zaleca się 

sprawdzenie jakości powietrza odpowiednio do czasu wyjścia na stronie: 

http://powietrze.kedzierzynkozle.pl/  

5. Nauczyciele cyklicznie przeprowadzają krótkie pogadanki z uczniami o zagrożeniach wynikających 

ze stanu powietrza oraz konieczności przekazania tych informacji swoim najbliższym. 

6. W razie prognozowania długotrwałego wielokrotnego przekroczenia poziomu norm 

zanieczyszczenia powietrza dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia szkolne w porozumieniu z 

organem prowadzącym i  nadzorującym. 

7. W przypadku zawieszenia zajęć informacja przekazywana jest przez dziennik elektroniczny.   

 

 

 

 

 

 

 

http://powietrze.kedzierzynkozle.pl/


Zał. 2 do Zarządzenia nr 6/2019  

Dyrektora PSP 6 w Kędzierzynie-Koźlu 

 

Instrukcja stosowania się do ogłaszanych ostrzeżeń dotyczących poziomów 

zanieczyszczenia powietrza  

 
 

Poziomy ostrzegania i warunki ich ogłoszenia opracowane na podstawie Planu Działań Krótkoterminowych 

 

Poziom Kolor oznaczenia Rodzaj informacji Rodzaj działań 

I   poziom Stan umiarkowany Ostrzeżenie 

informacyjne, 

edukacyjne, 

ostrzegawcze, 

operacyjne 

II  poziom Stan dostateczny Alarm I stopnia 

informacyjne, 

ostrzegawcze, 

operacyjne 

III poziom Stan zły Alarm II stopnia 

informacyjne,  

ostrzegawcze,  

operacyjne 

 

OSTRZEŻENIE 

Charakter ogłoszenia Ostrzeżenie 

 

Warunek ogłoszenia Po uzyskaniu informacji z WIOŚ o wystąpieniu: 

 ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego 

wynoszącego 40 μg/m3  dla pyłu PM10   z ostatnich 12 miesięcy; 

 przekroczenia 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dopuszczalnej  

 (50 μg/m3) spośród średnich dobowych stężeń pyłu PM10 z ostatnich 

12 miesięcy lub w danym roku; 

 ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego wynoszącego  25 μg/m3  

 dla pyłu zawieszonego PM2,5  z ostatnich 12 miesięcy; 

 ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego wynoszącego  5 μg/m3  

 dla benzenu z ostatnich 12 miesięcy; 

 ryzyka przekroczenia poziomu docelowego wynoszącego  1 ng/m3 dla 

benzo(a)pirenu z ostatnich 12 miesięcy; 

 ryzyka przekroczenia poziomu docelowego dla ozonu(25 dni z 

przekroczeniem normy 120 μg/m3  dla maksymalnej średniej  8n 

godzinnej) z ostatnich 12 miesięcy uzupełnione o 2 wcześniejsze lata) 

 

Podejmowane środki  Ograniczenie przebywania dzieci i młodzieży na otwartej przestrzeni 

w czasie pobytu w placówce, ograniczenie aktywności fizycznej 

wymagającej wysiłku na otwartej przestrzeni; 

 Ograniczenia długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla 

uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia 

zanieczyszczeń: 

 

 

 

 



ALARM I STOPNIA              

 

Charakter ogłoszenia Alarm I stopnia 

 

Warunek ogłoszenia Po uzyskaniu informacji z WIOŚ o wystąpieniu: 

 Przekroczenia poziomu wynoszącego 150 μg/m3 dla pyłu 

zawieszonego PM 10 w pomiarach z ostatniej doby; 

 Przekroczenia przez stężenie 1-godzinne ozonu wartości 180μg/m3. 

Termin obowiązywania 

ogłoszenia  

Alarm I stopnia  ogłasza się na 24 godziny lub na 48 godzin, co wynika 

z powiadomienia. Alarm przestaje obowiązywać po okresie ogłoszenia. 

Sposób informowania Informację o ogłoszeniu stopnia alarmowego przekazuje Wydział 

Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta  Kędzierzyn –Koźle na adres  

e-mail szkoły lub telefonicznie w przypadku braku możliwości przesłania 

informacji na skrzynkę. 

 

Po otrzymaniu informacji o ogłoszeniu alarmu pracownicy sekretariatu  

 przekazują informacje nauczycielom w formie elektronicznej; 

 przekazują informację woźnym do umieszczenia na tablicach 

ogłoszeniowych placówki; 

Nauczyciele 

 przekazują informacje uczniom. 

Podejmowane środki   ograniczenie przebywania dzieci i młodzieży na otwartej przestrzeni  

w czasie pobytu w palcówce; 

 ograniczenie lub unikanie aktywności fizycznej  i sportowej na 

zewnątrz; 

 ograniczenia długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla 

uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia 

zanieczyszczeń; 

 unikanie przewietrzania pomieszczeń w trakcie trwania alarmu; 

 stosowanie się do zaleceń lekarskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALARM II STOPNIA 

Charakter ogłoszenia 

 

Alarm II stopnia 

Warunek ogłoszenia Po uzyskaniu informacji z WIOŚ o wystąpieniu: 

 przekroczenia poziomu alarmowego, wynoszącego 300 μg/m
3  

dla 

pyłu PM10 w pomiarach z ostatniej doby; 

 przekroczenia poziomu alarmowego, wynoszącego 240 μg/m
3  

dla 

ozonu przez kolejne 3 godziny; 

Ponadto w prognozie pogody przewidywane są w ciągu najbliższych 

dwóch dni ze względu na pył zawieszony: 

 utrzymujące się temperatury powietrza poniżej -5°C przy braku 

intensywnych opadów; 

 utrzymują się małe prędkości wiatru przy jednoczesnym braku 

intensywnych opadów; 

 układy wysokiego ciśnienia przy braku intensywnych opadów. 

Ze względu na ozon: 

 brak zachmurzenia i ciepła słoneczna pogoda; 

 wysokie ciśnienie i słaby wiatr; 

Termin obowiązywania 

ogłoszenia 

Alarm II stopnia  ogłasza się na 24 godziny bezpośrednio po przekazaniu 

informacji przez WIOŚ  lub na 48 godzin jeżeli spełniony jest warunek dla 

prognozy meteorologicznej. W każdym przypadku istnieje możliwość 

przedłużenia czasu obowiązywania Alarmu. 

Alarm przestaje obowiązywać po okresie ogłoszenia 

Sposób informowania Informację o ogłoszeniu stopnia alarmowego przekazuje Wydział 

Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta  Kędzierzyn –Koźle na adres  

e-mail szkoły lub telefonicznie w przypadku braku możliwości przesłania 

informacji na skrzynkę. 

 

Po otrzymaniu informacji o ogłoszeniu alarmu pracownicy sekretariatu  

 przekazują informacje nauczycielom w formie elektronicznej; 

 przekazują informację woźnym do umieszczenia na tablicach 

ogłoszeniowych placówki; 

Nauczyciele 

 przekazują informacje uczniom. 

Podejmowane środki  ograniczenie do niezbędnego minimum przebywania uczniów na 

otwartej przestrzeni  w czasie pobytu w palcówce; 

 ograniczenie do niezbędnego minimum aktywności fizycznej  i 

sportowej wymagającej intensywnego oddychania przez usta na 

otwartej przestrzeni jak również wewnątrz pomieszczeń; 

 zamknięcie okien i niewietrzenie pomieszczeń; 

 kontakt z pielęgniarką (lekarzem) w przypadku wystąpienia 

dolegliwości zdrowotnych; 

 stosowanie się do zaleceń lekarskich. 

 


