INSTRUKCJE DLA RODZICÓW ORAZ OPIEKUNÓW

Zakłócenie zajęć
szkolnych i świetlicowych

SZKOŁA

Jak reagować na ostrzeżenia pogodowe
Islandzkiego Instytutu Meteorologicznego?

Komitet Ochrony Cywinej Okręgu Stołecznego

Obowiązki opiekuna
Ważne jest, aby rodzice oraz opiekunowie, zwani dalej opiekunami, zwracali uwagę na komunikaty pogodowe, prognozy pogody oraz zalecenia władz, które mogą mieć wpływ na zajęcia
szkolne i świetlicowe i odpowiednio reagować w zależności od rozwoju sytuacji pogodowej.
Pogoda i sytuacja mogą różnić się w zależności od dzielnicy i zmienić się w nieprzewidywalny
sposób.
Ważne jest aby osoby nie podróżowały do szkoły lub pracy jeśli czują się niepewnie podróżując
w takich warunkach lub są nieprzygotowane do podróży, np. jeśli pojazd nie jest przystosowany
do jazdy w warunkach zimowych.
Tutejsze instrukcje dotyczą “młodszych dzieci”, tj. dzieci poniżej 12 roku życia. Należy
pamiętać, że poruszane tutaj zagadnienia są jedynie kryteriami, które podlegają ocenie
opiekuna.
Zajęcia szkolne i świetlicowe nie są odwoływane bez specjalnego powiadomienia. Na początku
dnia szkolnego możliwe są opóźnienia i personel szkoły może być niekompletny. Z tego powodu pracownicy szkoły mogą zwrócić się do opiekunów o wsparcie. Opiekunowie proszeni są w
takich sytuacjach o pomoc i współpracę.
Opiekunowie muszą sami podjąć decyzję czy ze względu na pogodę powinni towarzyszyć dziecku w drodze do i ze szkoły, bez względu na komunikat władz lub jego brak. Jeżeli opiekunowie
ocenią, że ich dziecko nie jest w stanie stawić się w szkole z powodu niebezpiecznych warunków pogodowych, powinni zgłosić szkole ich nieobecność. Powiadomienie o nieobecności jest
również wymagane w sytuacjach gdy opiekunowie lub dzieci nie pojawią się w szkole z powodu
napotkanych trudności w drodze do szkoły.
Poniżej znajdują się informacje o systemie ostrzegania i stopniach zagrożenia Instytutu
Meteorologicznego.
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BRAK OSTRZEŻEŃ, tzw.
“ZIELONY DZIEŃ”
Instrukcje z Instytutu Meteorologicznego
Niewielki wpływ na codzienne czynności.
Zielone ostrzeżenie oznacza, że prognoza pogody poprawiła się albo że przewidywana pogoda polepszyła się wcześniej niż zakładano.

Jakie działanie powinni podjąć opiekunowie?
Rozpoczęcie zajęć szkolnych:
Nie wymaga się żadnych działań.
Zakończenie zajęć szkolnych:
Nie wymaga się żadnych działań
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STOPIEŃ ZAGROŻENIA 1
(ŻÓŁTY ALERT)
Instrukcje z Instytutu Meteorologicznego
Pogoda może mieć pewien lub lokalny wpływ i spowodować opóźnienia, wypadki
lub szkody jeśli nie są zachowane środki bezpieczeństwa. Taki rodzaj pogody nie
jest rzadkością i wymaga czujności podczas organizowania imprez lub podróżowania
między regionami państwa.
Niewielki wpływ na komunikację i transport, infrastrukturę oraz usługi.
Żółte ostrzeżenie może również wskazywać na niskie lub średnie prawdopodobieństwo wystąpienia bardziej gwałtownej pogody w ciągu następnych 3-5 dni.

Jakie działanie powinni podjąć opiekunowie?
Opiekunowie muszą sami zdecydować czy dzieci powinny zostać odprowadzone do
szkoły/na świetlicę i odebrane po ukończeniu zajęć.
Należy pamiętać, że wyżej usytuowanym rejonom może towarzyszyć silniejszy wiatr.
Wraz z pojawieniem się gołoledzi oraz opadów rośnie potrzeba odprowadzenia
dziecka na zajęcia.
Rozpoczęcie zajęć szkolnych:
Opiekunowie powinni upewnić się czy personel szkolny jest już obecny w placówce
szkolnej ponieważ z powodu pogody przebieg zajęć może zostać zakłócony. Możliwe
są opóźnienia personelu szkolnego i z tego powodu pracownicy szkoły mogą zwrócić
się do opiekunów o wsparcie. Opiekunowie proszeni są w takich sytuacjach o pomoc
i współpracę.
Zakończenie zajęć szkolnych:
Ważne aby opiekunowie pamiętali, że funkcjonowanie świetlicy oraz zaplanowane
zajęcia pod koniec dnia szkolnego mogą również zostać zakłócone i z tego powodu
opiekunowie powinni być przygotowani do odebrania dzieci ze szkoły/świetlicy jeśli
zajdzie taka potrzeba.
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STOPIEŃ ZAGROŻENIA 2
(POMARAŃCZOWY ALERT)
Instrukcje z Instytutu Meteorologicznego
Średnie lub wysokie prawdopodobieństwo pogody mającej duży wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa. Pogoda może spowodować szkody, wypadki oraz zagrażać
zdrowiu i życiu jeśli nie są zachowane środki bezpieczeństwa. Tymczasowe lub lokalne utrudnienia komunikacyjne, oraz ograniczenia w dostępie do infrastruktury oraz
usług. Taki rodzaj pogody może wystąpić kilka razy w roku.

Jakie działanie powinni podjąć opiekunowie?
Zalecane działania opiekunów są takie same jak podczas żółtego ostrzeżenia z wyjątkiem większego prawdopodobieństwa, że dziecko będzie musiało zostać odprowadzone do szkoły/świetlicy i odebrane po zajęciach oraz, że pracownicy placówek
będą potrzebowali wsparcia opiekunów z powodu braku personelu.
Należy pamiętać, że wyżej usytuowanym rejonom może towarzyszyć silniejszy wiatr.
Wraz z pojawieniem się gołoledzi oraz opadów rośnie potrzeba towarzyszenia dziecku w drodze na zajęcia.
Rozpoczęcie zajęć szkolnych:
Opiekunowie powinni upewnić się czy personel szkolny jest już obecny w placówce
szkolnej ponieważ z powodu pogody przebieg zajęć może zostać zaburzony. Możliwe
są opóźnienia personelu szkolnego i z tego powodu pracownicy szkoły mogą zwrócić
się do opiekunów o wsparcie. Opiekunowie proszeni są w takich sytuacjach o pomoc
i współpracę.
Zakończenie zajęć szkolnych:
Ważne aby opiekunowie pamiętali, że funkcjonowanie świetlicy oraz zaplanowane
zajęcia pod koniec dnia szkolnego mogą również zostać zakłócone i z tego powodu
opiekunowie powinni być przygotowani do odebrania dzieci ze szkoły/świetlicy jeśli
zajdzie taka potrzeba.
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STOPIEŃ ZAGROŻENIA 3
(CZERWONY ALERT)
Instrukcje z Instytutu Meteorologicznego
Wysokie prawdopodobieństwo pogody mającej bardzo duży wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa. Przewidywane są wyjątkowo intensywne i niebezpieczne warunki
pogodowe. Można spodziewać się dużej ilości wyrządzonych szkód, wypadków oraz
pogody zagrażającej życiu i zdrowiu.
Przewidywane jest również zatrzymanie transportu, duże utrudnienia komunikacyjne
oraz ograniczony dostępu do usług oraz infrastruktury.

Jakie działanie powinni podjąć opiekunowie?
Opiekunowie muszą towarzyszyć dzieciom w drodze do szkoły lub na świetlicę i odebrać je po zakończeniu zajęć.
Zajęcia szkolne i świetlicowe nie są odwoływane bez specjalnego powiadomienia.
Rozpoczęcie zajęć szkolnych:
Na początku dnia szkolnego możliwe są opóźnienia i personel szkolny może być
niekompletny. Z tego powodu pracownicy szkoły mogą zwrócić się do opiekunów o
wsparcie. Opiekunowie proszeni są w takich sytuacjach o pomoc i współpracę.
Zakończenie zajęć szkolnych:
Wymagane jest towarzyszenie dziecku w drodze ze szkoły/świetlicy.
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