INSTRUKCJE DLA PRACOWNIKÓW
SZKOŁY I ŚWIETLICY

Zakłocenie zajęć
szkolnych i świetlicowychi

SZKOŁA

Jak reagować na ostrzeżenia
pogodowe Islandzkiego Instytutu
Meteorologicznego?
Komitet Ochrony Cywinej Okręgu Stołecznego

Intrukcje reagowania dla pracowników
szkoły i świetlicy
Pracownicy szkoły oraz świetlicy powinni śledzić prognozy pogody oraz ostrzeżenia Instytutu
Meteorologicznego i podejmować działania zależnie od tych ostrzeżeń. Ważne jest aby istniał
plan reagowania i aby role personelu podczas podejmowania działań były jasno określone.
Tutejsze instrukcje dotyczą “młodszych dzieci”, tj. dzieci poniżej 12 roku życia. Należy pamiętać, że poruszane tutaj zagadnienia są jedynie kryteriami, które podlegają ocenie rodziców/
opiekunów zwanymi dalej opiekunami.

Odpowiedzialność
Kiedy praca szkoły jest zakłócona z powodu złej pogody, odpowiedzialność spoczywa wówczas na opiekunach, którzy muszą ocenić warunki pogodowe i
zdecydować czy dziecko może samodzielnie udać się
do szkoły.
Jeśli dzieci przebywają na terenie szkoły lub świetlicy
w czasie trwania ostrzeżenia, obowiązkiem szkoły lub
świetlicy jest powiadomienie opiekuna o potrzebie
odebrania dziecka. Pracownicy szkoły oraz świetlicy
powinni wówczas postępować zgodnie z poniższymi
instrukcjami.
Ważne jest aby personel szkoły zapoznał się z wytycznymi dla opiekunów na ten sam temat.
Zarząd szkoły powinien przypomnieć pracownikom oraz opiekunom o obowiązujących zasadach
na początku każdego roku szkolnego.

Obowiązek udzielania informacji przez szkołę
Ważne jest aby szkoły oraz świetlice udzielały informacji na temat danej sytuacji w najszybszy
możliwy sposób za pośrednictwem swoich stron internetowych oraz dostępnych portali, takich
jak Mentor, Námfús oraz Inna, oraz dokonywały aktualizacji w razie potrzeby. Musi być jasno
określone kto jest odpowiedzialny za udzielanie informacji. Ważne jest aby osoba odpowiadająca na pytania w imieniu szkoły i świetlicy była dobrze poinformowana na temat zaistniałej
sytuacji aby osoby nawiązujące z nią kontakt mogły uzyskać poprawne informacje.

Stan gotowości
W przypadku zakłóceń pracy szkoły oraz świetlicy, placówki te będą otwarte i będą przyjmować
uczniów. Zaleca się aby opiekunowie odprowadzili dzieci do szkoły i pozostali z nimi dopóki nie
znajdą się one pod opieką pracowników szkoły. Z tego powodu ważne jest aby pracownik szkoły
był obecny do przyjęcia dzieci.
Jeżeli opiekunowie uznają, że ze względu na złą pogodę dziecko powinno pozostać w domu, zaleca się powiadomienie szkoły o nieobecności dziecka, która uzna tą nieobecność za normalną.
Władze oświatowe za pośrednictwem BJARGIR posiadają listę kontaktów z adresami e-mail oraz numerami telefonów pracowników szkół oraz świetlic, którym w razie potrzeby mogą
wysłać specjalne powiadomienia. Straż pożarna z okręgu stołecznego bynajmniej raz w roku
prowadzi spotkania z władzami oświatowymi w celu przygotowań do sezonu zimowego oraz
aktualizacji listy gminnych władz oświatowych.
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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 pracownicy?
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 powinien podjąć personel szkoły?
Rozpoczęcie zajęć szkolnych:
Opiekunowie odpowiedzialni są za odprowadzenie dzieci do szkoły w razie potrzeby.
Na początku dnia szkolnego możliwe są spóźnienia i personel szkoły może być niekompletny. Z tego powodu pracownicy szkoły mogą zwrócić się do opiekunów o
pomoc w kwestii opieki nad dziećmi. Ważne jest aby dostępny personel wytłumaczył
opiekunom zakres ich obowiązków i możliwie jak najszybciej zwolnił ich z tych obowiązków jednocześnie dziękując im w imieniu szkoły za pomoc.
Zakończenie zajęć szkolnych:
Pod koniec zajęć szkolnych/na świetlicy należy ocenić czy dzieci mogą zostać odesłane
do domu czy też muszą zostać odebrane przez opiekunów. Jeśli odesłanie dzieci do
domu nie jest możliwe, należy dopilnować aby opuściły teren placówki tylko w obecności opiekuna.
W takich okolicznościach szkoły oraz świetlice powinny informować o sytuacji poprzez
swoje strony internetowe oraz system informacyjny szkoły.
Jeśli pracownicy mają trudności z zagwarantowaniem powrotu dzieci do domu pod
koniec zajęć szkolnych powinni skontaktować się z wydziałem bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego okręgu stołecznego pod numerem telefonu 112. Ważne jest aby w
takiej sytuacji personel szkoły skontaktował się również z opiekunami danego dziecka.
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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 powinien podjąć personel szkoły?
Zalecane działania pracowników 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
szkoły/świetlicy będą potrzebowali wsparcia opiekunów podczas pojawienia się
dzieci w placówce.
Rozpoczęcie zajęć szkolnych:
Opiekunowie odpowiedzialni są za odprowadzenie dzieci do szkoły w razie potrzeby. Na początku dnia szkolnego możliwe są spóźnienia i personel szkoły może
być niekompletny. Z tego powodu pracownicy szkoły mogą zwrócić się do opiekunów o pomoc w kwestii opieki nad dziećmi. Ważne jest aby dostępny personel
wytłumaczył opiekunom zakres ich obowiązków i możliwie jak najszybciej zwolnił
ich z tych obowiązków jednocześnie dziękując im w imieniu szkoły za pomoc.
Zakończenie zajęć szkolnych:
Jeśli zła pogoda wystąpi pod koniec zajęć szkolnych/na świetlicy należy ocenić czy
dzieci mogą zostać odesłane do domu czy też muszą zostać odebrane przez opiekunów. W takiej sytuacji zostaną wysłane powiadomienia, a personel szkoły/świetlicy
dodatkowo skontaktuje się z opiekunami dzieci. Jeśli odesłanie dzieci do domu nie
jest możliwe, należy dopilnować aby opuściły teren placówki tylko w obecności opiekuna. Jeśli pracownicy mają trudności z zagwarantowaniem powrotu dzieci do domu
pod koniec zajęć szkolnych powinni skontaktować się z wydziałem bezpieczeństwa
i zarządzania kryzysowego okręgu stołecznego pod numerem telefonu 112. Ważne
jest aby w takiej sytuacji personel szkoły skontaktował się również z opiekunami
danego dziecka.
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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 powinien podjąć personel szkoły?
Rozpoczęcie zajęć szkolnych:
Opiekunowie odpowiedzialni są za odprowadzenie dzieci do szkoły jeśli zajęcia
nie zostały odwołane.
Bardzo prawdopodobne, że zajęcia szkolne oraz świetlicowe zostaną odwołane.
Jeśli żaden pracownik nie może samodzielnie dotrzeć do miejsca pracy, kierownictwo musi skontaktować się z numerem 112 prosząc o pomoc w celu zapewnienia
minimalnej liczby personelu.
Tego typu działanie może zakończyć się niepowodzeniem i powiadomienie może
nie dotrzeć do wszystkich osób. Z tego powodu ważne jest aby zarząd szkoły/
świetlicy zapewnił udzielanie informacji na miejscu oraz bezpieczeństwo dzieci.
Zakończenie zajęć szkolnych:
Pracownicy muszą dopilnować aby dzieci nie opuściły terenu placówki bez opiekuna.
Jeśli pracownicy mają trudności z zagwarantowaniem powrotu dzieci do domu pod
koniec zajęć szkolnych powinni skontaktować się z wydziałem bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego okręgu stołecznego pod numerem telefonu 112. Ważne jest
aby w takiej sytuacji personel szkoły skontaktował się również z opiekunami danego
dziecka.
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