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Komitet Ochrony Cywilnej Okręgu Stołecznego 

Zakłócenia w pracy szkół i  
świetlic z powodu pogody

Jak reagować na komunikaty pogodowe Islandzkiego Instytutu Meteorologicznego?

Instrukcja dla rodziców i opiekunów



Odpowiedzialność opiekunów
Rodzice oraz opiekunowie, aby móc odpowiednio reagować na sytuację pogodową, muszą śledzić informacje o pogodzie, 
komunikaty i prognozy pogody oraz zalecenia władz, które mogą mieć wpływ na zajęcia szkolne i w świetlicach. Pogoda 
i warunki mogą być różne w różnych dzielnicach i zmienić się w nieprzewidywalny sposób. 

Nikt nie powinien ruszać w drogę do szkoły lub pracy, jeżeli czuje się niepewnie w zaistniałych warunkach lub jest do 
nich nieprzygotowany np. jeśli pojazd nie jest przystosowany do jazdy w warunkach zimowych.

Ta instrukcja dotyczy “dzieci młodszych”, tj. dzieci poniżej 12 roku życia. Należy pamiętać, że poruszane 
tutaj zagadnienia są jedynie kryteriami, a końcowa ocena należy zawsze do opiekuna. 

Zajęcia szkolne i w świetlicach nie są odwoływane bez uprzedniego powiadomienia. W takie dni początki pracy mogą 
być trudne, możliwe są opóźnienia i może brakować pracowników w szkole. Z tego powodu pracownicy szkoły mogą 
zwrócić się do opiekunów o wsparcie. Opiekunowie proszeni bedą w takich sytuacjach o pomoc i współpracę. 

Bez względu na komunikat władz, opiekunowie muszą sami podjąć decyzję, o tym czy ze względu na pogodę powinni 
towarzyszyć dziecku w drodze do i ze szkoły. Jeżeli opiekunowie ocenią, że ich dziecko nie jest w stanie przyjść do 
szkoły z powodu niebezpiecznych warunków pogodowych, powinni zgłosić szkole jego nieobecność. Powiadomienie o 
nieobecności jest również wymagane w sytuacjach, gdy dziecko nie przyjdzie do szkoły z powodu napotkanych trudności 
w drodze do szkoły. 

Informacje o systemie ostrzegania Instytutu Meteorologicznego.
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DZIEŃ ZIELONY

Jak zareagować powinni opiekunowie? 

Rozpoczęcie zajęć szkolnych:

żadne działania nie są wymagane.

Zakończenie zajęć szkolnych:

żadne działania nie są wymagane.

Instrukcje Instytutu Meteorologicznego  
Niewielki wpływ na czynności dnia codziennego. 

Zielone ostrzeżenie oznacza, że prognoza pogody poprawiła się lub że, przewidywana pogoda 
polepszyła się wcześniej niż zakładano.
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ALERT ŻÓŁTY 

Jak powinni reagować 
opiekunowie? 
Opiekunowie muszą sami zdecydować czy powinni 
odprowadzić dzieci do i ze szkoły szkoły/na świetlicę.

Należy pamiętać, że w rejonach wyżej usytuowanym może 
występować silniejszy wiatr. Przy gołoledzi oraz opadach, 
konieczność odprowadzenia dzieci na zajęcia może być 
większa. 

Rozpoczęcie zajęć szkolnych: 

Opiekunowie powinni sprawdzić czy na miejscu jest 
obecny pracownik, ponieważ z powodu pogody przebieg 
zajęć może zostać zakłócony. 

Zakończenie zajęć szkolnych: 

Opiekunowie muszą pamiętać o tym że, praca świetlic oraz 
inne zorganizowane zajęcia pozaszkolne mogą również 
zostać zakłócone. Dlatego powinni być przygotowani do 
odebrania dzieci ze szkoły/świetlicy, jeśli zajdzie taka 
potrzeba. 

Instrukcje Instytutu Meteorologicznego
Pogoda może mieć pewien lub lokalny wpływ i spowodować opóźnienia, wypadki
lub szkody, jeśli nie zostaną zachowane środki ostrożności. Taka pogoda występuje 
często i wymaga czujności podczas organizowania imprez lub podróżowania po 
Islandii. 

Niewielki wpływ na komunikację miejską, infrastrukturę i usługi. 

Żółty alert może również wskazywać na niskie lub średnie prawdopodobieństwo 
wystąpienia gwałtownej pogody w ciągu następnych 3-5 dni.



ALERT POMARAŃCZOWY 
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Instrukcje Instytutu 
Meteorologicznego 
Średnie lub wysokie prawdopodobieństwo 
pogody mającej duży wpływ na funk-
cjonowanie społeczeństwa. Pogoda może 
spowodować szkody, wypadki oraz zagrażać 
zdrowiu i życiu, jeśli nie będą zachowane 
środki ostrożności Tymczasowe lub lokalne 
utrudnienia w funkcjonowaniu transportu 
publicznego oraz ograniczenia w dostępie 
do infrastruktury oraz usług. Taka pogoda 
może wystąpić kilka razy w roku. 

Jak powinni zareagować opiekunowie?   
Działania opiekunów powinny być takie same jak przy żółtym alercie z 
wyjątkiem większego prawdopodobieństwa, że dziecko będzie musiało 
zostać odprowadzone do i ze szkoły/świetlicy. Pracownicy placówek będą 
prawdopodobnie potrzebowali wsparcia opiekunów z powodu braku 
personelu. 

Należy pamiętać, że w rejonach wyżej usytuowanym może występować 
silniejszy wiatr. Przy gołoledzi oraz opadach, konieczność odprowadzenia 
dzieci na zajęcia może być większa. 

Rozpoczęcie zajęć szkolnych: 

Opiekunowie powinni sprawdzić czy na miejscu jest obecny pracownik, 
ponieważ z powodu pogody przebieg zajęć może zostać zakłócony. 

Pracownicy mogą mieć problemy z dotarciem do pracy 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: 

Opiekunowie muszą pamiętać o tym że, praca świetlic oraz inne zorganizowane 
zajęcia pozaszkolne mogą również zostać zakłócone. Dlatego powinni być 
przygotowani do odebrania dzieci ze szkoły/świetlicy, jeśli zajdzie taka 
potrzeba. 
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Instrukcje Instytutu 
Meteorologicznego
Bardzo duże prawdopodobieństwo 
wystąpienia pogody mającej bardzo duży 
wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa. 
Przewidywane są wyjątkowo intensywne i 
niebezpieczne warunki pogodowe. 

Można spodziewać się dużych szkód, 
wypadków oraz pogody zagrażającej życiu 
i zdrowiu. Przewidywane jest również 
wstrzymanie komunikacji miejskiej, duże 
utrudnienia komunikacyjne oraz ograniczony 
dostępu do usług oraz infrastruktury.

Jak powinni zareagować 
opiekunowie? 
Opiekunowie muszą odprowadzić dzieci do i ze 
szkoły oraz do i ze świetlicy. Szkoły i świetlice 
będą otwarte, chyba że wystosowany zostanie 
komunikat o zamknięciu.

Jeżeli zajęcia szkolne i w świetlicach są odwołane, 
informacja o tym wysyłana zostanie albo 
wieczorem albo rano przed godz. 7:00.

Jeżeli zajęcia szkolne i w świetlicach nie 
zostaną odwołane:

Rozpoczęcie zajęć szkolnych:

Opiekunowie muszą odprowadzić dzieci do szkoły 
lub na świetlicę i odebrać je po zakończeniu zajęć 
oraz upewnić się, że na miejscu w szkole znajduje 
się pracownik. Z powodu pogody mogą wystąpić 
tymczasowe utrudnienia w pracy szkół np. z 
powodu niewystarczającej liczby pracowników.

Z powodu tymczasowego braku pracowników 
opiekunowie mogą zostać poproszeni o pomoc i 
współpracę. Zachęcamy opiekunów do życzliwego 
przyjęcia takich propozycji. 

Zakończenie zajęć szkolnych:

Opiekunowie muszą pamiętać o tym że, praca 
świetlic oraz inne zorganizowane zajęcia 
pozaszkolne mogą również zostać zakłócone. 
Dlatego powinni być przygotowani do odebrania 
dzieci ze szkoły/świetlicy, jeśli zajdzie taka 
potrzeba. 

Jeżeli zajęcia szkolne i w świetlicach 
zostaną odwołane: 

Rozpoczęcie zajęć szkolnyc:

Odwołane są regularne zajęcia szkolne i w 
świetlicach, ale przedszkola, szkoły podstawowe 
i świetlice będą nadal otwarte z minimalnym 
personelem dla osób, które bezwzględnie 
potrzebują opieki dla swoich dzieci. Opiekunowie 
proszeni są o zachowaniu szczególnych środków 
ostrożności. Muszą towarzyszyć dzieciom w 
drodze do szkoły i upewnić się, że pracownik jest 
w szkole. W takich dniach mogą wystąpić pewne 
zakłócenia spowodowane pogodą. 

Opiekunowie muszą pamiętać o tym że, praca 
świetlic oraz inne zorganizowane zajęcia 
pozaszkolne mogą również zostać zakłócone. 
Dlatego powinni być przygotowani do odebrania 
dzieci ze szkoły/świetlicy, jeśli zajdzie taka 
potrzeba. 

Zakończenie zajęć szkolnych: 
Opiekunowie, którzy koniecznie potrzebują opieki 
nad dziećmi, muszą odprowadzić dzieci do szkoły 
i przyjść po nie na zakończenie dnia.  
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