
Apel stołecznej straży pożarnej do rodziców i opiekunów we 
współpracy z władzami edukacyjnymi terenu stołecznego. 

ZAKŁÓCENIA PRACY SZKÓŁ
Z UWAGI NA ZŁĄ POGODĘ

Bardzo ważne jest, aby rodzice sami śledzili za prognozą 
pogody i postępowali zgodnie z aktualnymi warunkami 
pogodowymi. Pogoda może być nieprzewidywalna, 
zła pogoda może nadejść gwałtownie a warunki mogą 
bardzo się różnić w zależności od dzielnicy, w której się 
mieszka. Rodzice sami oceniają czy zachodzi potrzeba 
odprowadzenia dzieci do szkoły, nawet jeśli władze nie 
podają szczególnych informacji. Jeśli rodzice uznają, że 
warunki pogodowe nie pozwalają na to, aby dziecko 
szło do szkoły, należy poinformować o tym szkołę, która 
zazwyczaj uznaje takie przypadki za usprawiedliwioną 
nieobecność. Taka sama zasada obowiązuje w 
przypadku problemów z dotarciem rodziców do szkoły. 

DWA STOPNIE OSTRZEGAWCZE  
Kiedy z prognozy pogody na terenie stołecznym 
wynika, że nadchodzi zła pogoda, należy uważnie 
śledzić za jej rozwojem i w razie potrzeby ostrzegać 
społeczeństwo.  

W przypadku złej pogody są dwa stopnie 
przygotowawcze:
Stopień ostrzegawczy 1: Zakłócenia pracy szkół 
z uwagi na problemy z dotarciem do szkół przez 
pracowników i uczniów – rodzice odprowadzają 
dzieci do szkoły.
Stopień ostrzegawczy 2: Zajęcia nie odbywają się.

Tutaj ma się na uwadze przede wszystkim młodsze 
dzieci. Rodzice ponoszą całkowitą odpowiedzialność za 
własne dzieci i ocenę warunków pogodowych. Przez 
rodziców rozumie się rodziców i innych opiekunów.

INFORMOWANIE O STOPNIU OSTRZEGAWCZYM 
Należy dołożyć wszelkich starań do tego, aby w 
odpowiednim czasie dostarczać informacje, które 
sporządza się we współpracy z radiowymi biurami 
informacyjnymi (RÚV i Bylgjan) a także innymi 
największymi internetowymi środkami masowego 
przekazu (mbl.is i visir.is).

Systemy sieci telefonicznej szkół nie są dostosowane do 
operowania zbyt dużym obciążeniem. Rodzice powinni 
uważnie śledzić za informacjami w mediach i na 
stronach internetowych szkół. Rodzice powinni zawsze 
szukać potwierdzenia informacji od władz na temat 
stopniów ostrzegawczych i unikać sytuacji kiedy ocenę 

warunków pogodowych przeprowadzają uczniowie a 
nie rodzice.

STOPIEŃ OSTRZEGAWCZY 1:
Zakłócenia pracy szkół 
– rodzice odprowadzają dzieci
Zakłócenia pracy szkół mogą być spowodowane 
tym, że pracownicy mają problemy z dotarciem do 
szkół. Niemniej jednak w tych okolicznościach szkoły 
są otwarte dla uczniów, którzy mogą tam przebywać 
w czasie trwania planowanej pracy szkoły. Bardzo 
ważne jest, aby rodzice odprowadzali dzieci do szkoły 
a one nie pozostawały tam same. Przed wyjściem ze 
szkoły należy upewnić się czy dzieci są pod opieką 
pracowników szkoły.

Jeśli warunki pogodowe są złe pod koniec dnia zajęć 
szkolnych, przeprowadza się ocenę tego czy dzieci 
mogą same powracać do domu, ewentualnie czy 
aktualne warunki pogodowe pozwalają na to, aby 
rodzice mogli przyjść i odebrać swoje dzieci. W takich 
przypadkach szkoły informują o tym rodziców. 

STOPIEŃ OSTRZEGAWCZY 2:
Zajęcia w szkole nie odbywają się
Jeśli warunki pogodowe doprowadzają do 
tymczasowego zamknięcia szkół, wtedy informuje się 
o tym środki masowego przekazu. Dzieci muszą wtedy 
pozostać w domu do chwili pojawienia się innych 
informacji.


