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„JESTEM BEZPIECZNY” – Przypomnienie procedur zapewnienia 
bezpieczeństwa w czasie sezonu zimowego 2016/2017 
 

Szanowni Państwo,  

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych    

Województwa zachodniopomorskiego 

-wszyscy- 

 

Szczególną troską Zachodniopomorskiego Kuratora jest zapewnienie, w ramach 
posiadanych kompetencji, bezpieczeństwa uczniom poprzez właściwą organizację 
i realizację procesu edukacyjnego oraz inne działania szkoły na rzecz bezpieczeństwa 
uczniów, na jej terenie i w jej bezpośrednim otoczeniu. 

W związku z powyższym oraz rozpoczęciem sezonu zimowego i możliwością 
wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych zwracam się do Państwa 
z apelem o podjęcie wszelkich działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i właściwej opieki nad uczniami i wychowankami. 

W tym roku spodziewamy się zimy ostrzejszej, niż w ubiegłym, dlatego Wojewoda 
Zachodniopomorski zaleca przejrzenie i aktualizację procedur związanych 
z zapewnieniem bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom naszego województwa.  

więcej… 

Jestem Bezpieczny 

http://www.kuratorium.szczecin.pl/
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Ponieważ wszystkie szkoły i placówki oświatowe powinny posiadać opracowane 
plany zarządzania kryzysowego, powołane zespoły zarządzania, a także jasno 
określone procedury postępowania w sytuacjach nagłych zdarzeń, istotnym staje się 
uaktualnienie tych już istniejących procedur postępowania. 

Przede wszystkim do obowiązków dyrektora szkoły/placówki należy, w zależności od 
rozwoju sytuacji, śledzenie w obszarze funkcjonowania szkoły umieszczanych 
w środkach masowego przekazu – radiu i telewizji oraz w Internecie ostrzeżeń 
i komunikatów o zmieniających się warunkach pogodowych, niebezpiecznych 
zjawiskach meteorologicznych (np. stany wód, wichury, burze i nawałnice, śnieżyce 
oblodzenie), hydrologicznych (np. stany wodowskazów, powodzie), informacji 
drogowych (np. przejezdność dróg, korki, remonty, objazdy), przekroczonych 
normach zanieczyszczenia powietrza i innych (np. zatrucie czadem, pożar) oraz 
informacji o zasadach postępowania. Sygnały alarmowe i ostrzegawcze 
przekazywane są także przez syreny alarmowe (niektóre syreny posiadają możliwość 
emitowania alarmów i komunikatów głosowych). W niektórych gminach i powiatach 
wykorzystuje się także inne sposoby informowania ludności np. wiadomościami 
tekstowymi (SMS) poprzez sieć telefonii komórkowej, megafony oraz powiadamianie 
od domu do domu. Ponadto, w przypadku wystąpienia takich zagrożeń, 
systematyczne i bieżące monitorowanie sytuacji w zakresie publikowanych ostrzeżeń 
oraz podejmowanie wysokiego stopnia jakości i innowacyjności działań i inicjatyw na 
rzecz szeroko rozumianego zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i wychowanków. 

Jednocześnie właściciele, użytkownicy lub zarządzający obiektami szkolnymi są 
zobowiązani do podjęcia działań kontrolnych obejmujących sprawdzenie stanu 
technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe 
wpływy atmosferyczne i niszczące działania podczas użytkowania obiektu, w tym 
instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych, zmierzających do wyeliminowania zagrożenia katastrofami 
budowlanymi. Zobligowani są także do usuwania zalegającego na dachach obiektów 
śniegu i lodu, usuwania nawisów lodowych (sopli), dokonywania kontroli dachów 
szkół, sal gimnastycznych, hal sportowych i innych budynków szkolnych celem 
spełnienia wymogów bezpieczeństwa. Powinni również natychmiast usunąć 
uszkodzenia lub uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub 
zdrowia ludzi.  

Istotne wydaje się zaangażowanie dzieci i młodzieży w realizację działań mających 
na celu podniesienie świadomości społecznej o zagrożeniach pożarowych, w tym 
związanych z ulatnianiem się tlenku węgla, ponieważ świadomość na temat czadu 
i zagrożenia pożarowego jest niska. Żeby uchronić się przed pożarem  wystarczy być 
uważnym, trzeba mieć sprawne instalacje elektryczne, grzewcze i gazowe.  

            



W tych trudnych warunkach zimowych obowiązkiem jest zapewnienie prawidłowego 
funkcjonowania placówek oświatowych. Szczególnie ważne jest zwrócenie uwagi na 
bezpieczny dowóz uczniów do szkół (szczególnie w małych miejscowościach), 
m.in. stan techniczny pojazdów, którymi dowożone są dzieci, właściwą opiekę 
podczas przejazdów oraz stan techniczny przystanków, a także zorganizowanie 
ciepłych posiłków w trakcie zajęć lekcyjnych, zabezpieczenie w ciepło budynków 
szkolnych, internatów i burs.  

W związku z możliwością wystąpienia w okresie jesienno–zimowym zwiększonej 
zachorowalności wśród dzieci i młodzieży wynikających z zakażeń wirusowych na 
grypę i infekcje grypopodobne należy podjąć niezbędne działania 
profilaktyczne, zapobiegające chorobie oraz zapewnienie w szkołach 
i placówkach odpowiednich warunków higienicznych, zwrócenie szczególnej 
uwagi na przestrzeganie zasad higieny i profilaktyki zachorowań.  
Należy też przeprowadzić cykliczną edukację rodziców, uczniów oraz personelu 
szkoły na temat profilaktyki grypy i konieczności przestrzegania ww. zasad, 
w szczególności częstego mycia rak ciepłą wodą i mydłem. Konieczne jest 
prowadzenie ciągłego monitoringu zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne 
oraz określenie sposobów postępowania w przypadku ich wystąpienia. 

Natomiast w przypadku wystąpienia zagrożeń lub innych negatywnych zjawisk, 
zgodnie z cytowanymi poniżej przepisami § 17 oraz § 18 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, 
poz.69 z późn. zm.), możliwe jest zawieszenie zajęć szkolnych. 

1) „W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę 
co najmniej 18°C. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, o której mowa w 
ust.1, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ 
prowadzący." 

2) „Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas 
oznaczony: Jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godz.21.00 w dwóch 
kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi minus 15°C lub jest 
niższa.”  

3) „Jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu 
uczniów." 

Szkoła w tym czasie powinna zorganizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla 
uczniów, których rodzice (prawni opiekunowie) nie mogą zapewnić opieki w tych 
dniach zgodnie z § 6a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z 
późn. zm.). Jednocześnie zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze należy 
odpracować.  



    

W związku z przygotowaniami do organizacji w województwie zachodniopomorskim 
ferii zimowych w terminie od 13 lutego do 26 lutego 2017 r., istotnym zadaniem jest 
zaplanowanie i zabezpieczenie różnego rodzaju form wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży na ten okres. Należy szczególnie wzmocnić przede wszystkim działania 
profilaktyczne mające wpływ na bezpieczeństwo uczniów, ze szczególnym 
uwzględnieniem problemu utonięć, wypadków z udziałem niechronionych 
uczestników ruchu drogowego, używania alkoholu i narkotyków (w tym dopalaczy) 
oraz innych niepożądanych zdarzeń z udziałem młodych ludzi. Ważnym jest, aby 
prowadzić również działania polegające na zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci 
i młodzieży, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwijanie ich pasji 
i zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wdrażaniu 
programów edukacyjnych dla uczniów i wychowanków dotyczących bezpiecznego 
korzystania z Internetu oraz sposobów reagowania w sytuacjach zagrożenia.  

   



Powyższe działania mogą być realizowane we współpracy z organizacjami i służbami 
odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Można je realizować w ramach godzin 
wychowawczych, lekcji wychowania fizycznego oraz edukacji dla bezpieczeństwa, 
a także w innych formach. W miarę możliwości proszę także uwrażliwić rodziców 
i opiekunów prawnych na kwestie zapewnienia dzieciom opieki i bezpieczeństwa. 

Okres zimowy i znaczne spadki temperatur stwarzają potencjalne niebezpieczeństwo 
dla zdrowia i życia osób bezdomnych, w podeszłym wieku i samotnych. Zagrożenie 
utraty życia dotyczy także osób nietrzeźwych, przebywających na wolnym powietrzu, 
bądź w pomieszczeniach opuszczonych i nieogrzewanych. Z uwagi na złożoność 
problemu, niezwykle ważne jest współdziałanie wielu instytucji w obszarze 
interwencji i pomocy.  

W celu zapobieżenia wielu negatywnych zdarzeniom w czasie sezonu zimowego, 
należy prowadzić działania, mające na celu uwrażliwienie społeczności lokalnej na 
zauważone osoby potrzebujące wsparcia i pomocy w tak trudnym okresie. 

Dostrzegając szczególną wagę problemu, zwracam się do Państwa z prośbą 
o uwzględnienie również powyższej tematyki podczas rad pedagogicznych, w czasie 
zajęć z dziećmi i młodzieżą, a także przekazywania informacji rodzicom i opiekunom 
uczniów poprzez m.in. umieszczenie apelu na tablicach ogłoszeń i stronie 
internetowej szkoły. Poniżej przykładowy wzór apelu: 

„JEŻELI WIDZISZ POTRZEBUJĄCEGO POMOCY  

BEZDOMNEGO, GŁODNEGO, ZMARZNIĘTEGO NIE BĄDŹ OBOJĘTNY  

MOŻESZ PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O JEGO MIEJSCU PRZEBYWANIA 

Z A D Z W O Ń ! 

pod jeden z poniższych bezpłatnych numerów czynnych całą dobę: 

112 Numer Alarmowy 
997 Policja 

998 Straż Pożarna 
999 Pogotowie Ratunkowe 

800 170 010 Infolinia Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego” 

Dzwoniąc tam, uzyskasz m.in. informację o miejscach z ciepłym posiłkiem, 
noclegiem i odzieżą.  
Nie stroń od udzielania pomocy osobom potrzebującym !!! 
Zadbaj o zwierzęta !!! 
Nie uznawaj pochopnie osoby wyziębionej za zmarłą !!! 
Udziel pomocy osobie wyziębionej, poszukaj natychmiastowej pomocy 
medycznej a przed nadejściem pomocy medycznej rozpocznij powolne 
ogrzewanie osoby, zdejmij przemarznięte ubrania, ułóż osobę na suchej 
tkaninie i okryj całe ciało kocem i folią aluminiową – ogrzewaj dodatkowo 
własnym ciałem.” 

Celem minimalizacji skutków niesprzyjających zimowych warunków pogodowych jest 
prowadzenie ciągłego monitoringu potencjalnych zagrożeń związanych z okresem 
zimowym 2016/2017. W przypadku wystąpienia okoliczności zagrażających 
bezpieczeństwu uczniów i wychowanków, ich życiu lub zdrowiu, w tym szczególnie 



tych, które uzasadniają zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i 
placówkach na terenie województwa zachodniopomorskiego, proszę niezwłocznie 
poinformować Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Należy prowadzić bieżący 
monitoring ewentualnych zagrożeń oraz dokonywać ich zgłaszania w trybie ciągłym: 

na adres mailowy – tkosmaczewska@kuratorium.szczecin.pl, 

telefonicznie – (91) 44 27 533 

faksem – (91) 44 27 508 
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