
Drodzy Uczniowie i Rodzice! 

Po dziesięciu miesiącach nauki, w tym niemal czterech w nowej odsłonie i formule 

on-line nadchodzi tak wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas odpoczynku. 

Mamy nadzieję, że tegoroczne wakacje – mimo sytuacji epidemicznej - dla 

wszystkich będą przyjemne, a zwłaszcza bezpieczne. W tym czasie coraz chętniej 

spędzamy czas poza domem i wzajemnie się odwiedzamy. Ulubione zajęcia na 

wolnym powietrzu to: jazda na rowerze, hulajnogach, rolkach, gra w piłkę.  

Niestety nie wszystkie miejsca są bezpieczne. Nie zawsze rodzice są w stanie 

skontrolować, jak - poza domem – młodzi ludzie z nich korzystają. Szczególnie w 

obecnej sytuacji, gdzie do zagrożeń dołączył COVID-19, rodzice muszą porozmawiać 

z dzieckiem na temat zachowania podstawowych zasad umożliwiających bezpieczne 

korzystanie z wakacyjnego wypoczynku..  

 

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że bardzo często w swych szaleństwach 

młodzi ludzie zapominają o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. To 

właśnie podczas wakacji rośnie liczba tragicznych wypadków, których można 

uniknąć, uświadamiając dzieci i młodzież o grożących im niebezpieczeństwach i w 

miarę możliwości zabezpieczyć przed nimi.  

                        

 



Przykład rodziców jest najskuteczniejszym sposobem uczenia właściwego 

zachowania. Wzory zachowania przyjmujemy od dorosłych przez naśladownictwo. 

Powinni oni wystrzegać się wszelkich błędów, brawury, lekceważenia przepisów itp. 

gdyż dziecko może uznać takie postępowanie za normę lub przyjąć je podświadomie. 

Zdrowie, życie oraz bezpieczeństwo stanowią wartość, o które powinniśmy się 

troszczyć wszyscy.  

Poniżej kilka porad, jak spędzić bezpiecznie wakacje:  

1. Rower, rolki, hulajnoga: 

 Korzystaj ze ścieżek rowerowych 

 Na jezdni zachowaj wyjątkową ostrożność – jeżeli po niej jedziesz, uważaj na 

znajomość przepisów ruchu drogowego  

 Pamiętaj, że unikniesz urazów, jeśli będziesz zakładał kask ochraniający 

głowę  

 Uważaj podczas przechodzenia przez jezdnię, korzystaj z przejść dla pieszych  

 

2. Nad wodą: 

 

 Pamiętaj, że kąpiemy się tylko w miejscach wyznaczonych i oznakowanych  

 Nigdy nie skacz do wody w miejscach, których dna nie znasz 

 Nie wchodź do wody po posiłku  

 Zawsze słuchaj poleceń ratownika  

 W wodzie zachowuj się ostrożnie i nie utrudniaj kąpieli innym  

 Nie zaśmiecaj plaży, dbaj o jej czystość  

 Zapoznaj się z regulaminem kąpieliska i przestrzegaj go  

 

3. Dbając o swoje bezpieczeństwo: 

 

 Wybieraj miejsca bezpieczne, oddalone od jezdni i wykopów  

 Nie niszcz i nie zaśmiecaj otoczenia, dbaj o środowisko  

 Rozpalaj ogniska tylko w miejscach do tego przeznaczonych  

 Mów zawsze rodzicom dokąd wychodzisz i o której wrócisz 

 Nie korzystaj z propozycji jazdy samochodem (lub spaceru) z nieznajomymi  



 Nie zbliżaj się do obcego psa, nie dotykaj go, nawet jeśli robi wrażenie 

łagodnego  

 

 

Mamy nadzieję, że w czasie pandemii wszyscy bezpiecznie spędzimy najbliższe dwa 

miesiące. Nie lekceważmy naszego zdrowia i pamiętajmy o zasadach 

umożliwiających nam oraz osobom wokół nas aktywny, zdrowy wypoczynek.  

 

Z serdecznościami, 

Anna Wajman i Regina Panaś 


