
                   

Drodzy uczniowie od tych najmłodszych do najstarszych w naszej szkole, kochane 

przedszkolaki - rok szkolny 2019/2020 dobiega końca – wygląda on inaczej niż zwykle  

z powodu sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na całym świecie. Ostatnie kilka miesięcy 

spędziliście w domu - ucząc się, kontaktując z kolegami i koleżankami z klasy oraz 

nauczycielami - zdalnie czyli poprzez komunikatory, pocztę mailową, tradycyjną oraz 

rozmowy telefoniczne. Wyjątkowo nie spotkamy się także wszyscy w szkole na akademii  

z okazji zakończenia roku szkolnego. Dziękujemy Wam wszystkim bardzo serdecznie za cały 

rok wytężonej pracy zarówno w szkole, jak i później podczas zdalnego nauczania – Uczniom, 

że tak wytrwale pracowaliście, jesteśmy z Was dumne; Rodzicom za włożony trud i pomoc 

swoim pociechom w realizacji zadań, Nauczycielom za troskę o edukację uczniów, 

Nauczycielom - specjalistom za opiekę terapeutyczną, Dyrekcji na zaangażowanie  

i wspieranie wszelkich działań realizowanych w naszej szkole przez cały bieżący rok szkolny. 

Wakacje tuż, tuż….to czas odpoczynku, relaksu, beztroski, regeneracji sił - pamiętajmy 

jednak o bezpieczeństwie zarówno z uwagi na trwającą nadal epidemię /przestrzegajmy 

obowiązujących zaleceń/ oraz bezpieczeństwie podczas odpoczynku w różnych miejscach  

w czasie wakacji.  

Niektórzy będą spotykać się z przyjaciółmi i wspólnie świetnie się bawić, inni wybiorą się na 

rodzinne wyjazdy. Piękna, słoneczna pogoda w czasie wakacji zachęca nas do spędzania 

czasu poza domem. Jednak wszyscy musimy pamiętać, że dobra zabawa nie zwalnia 

 z obowiązku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych. Jak powinniśmy postępować, aby 

wakacje zawsze kojarzyły nam się z miło i przyjemnie? Wystarczy pamiętać o kluczowych 

zasadach bezpieczeństwa. 

Oto najważniejsze zasady, którymi powinniśmy się kierować, aby bezpiecznie spędzić 

wakacje: 

1. Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. Przekaż im także, o której 

godzinie zamierzasz wrócić. Miej przy sobie numer telefonu do rodziców, dziadków 

czy starszego rodzeństwa.  



2. Pamiętaj o bezpieczeństwie na ulicy: przechodź na przejściach dla pieszych i na 

zielonym świetle. Idź spokojnie i ostrożnie. 

3. Na torach kolejowych przechodź tylko w dozwolonych miejscach. 

4. Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni. 

5. Zawsze zapinaj pasy w samochodzie. Jeśli sam prowadzisz auto - pamiętaj  

o odpowiedniej prędkości. 

6. Nie rozmawiaj z obcymi. Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał lub straszył. 

7. Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu, nie bierz niczego, 

co proponują do jedzenia lub picia. 

8. Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń i wezwij pomoc.:    

 112 (numer alarmowy)     997 (Policja)     998 (Straż Pożarna)     999 (Pogotowie).  

9. Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych 

kąpieliskach. Pamiętaj skoki do wody mogą być bardzo niebezpieczne. 

10. Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo wody i zawsze noś 

nakrycie głowy. Przed wyjściem na zewnątrz posmaruj się kremem z filtrem. 

11. Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask ochronny podczas 

jazdy na rowerze czy odpowiednie buty w czasie wycieczki w góry. 

12. Zostań w domu, jeśli widzisz, że nadchodzi burza. Wyłącz urządzenia podłączone  

do prądu m.in. komputer, telewizor, lampkę i komórkę. 

13. Nie oddalaj się bez pytania od rodziców – w nowych miejscach łatwo się zgubić. 

14. Po spacerze zawsze sprawdź swoją skórę czy nie ma kleszczy. 

15. Nie rozpalaj ogniska w lesie. Nie zaśmiecaj lasu oraz innych miejsc, w których 

będziesz - dbaj o przyrodę. 

16. Uważaj na obce zwierzęta. Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy kot może Cię 

ugryźć, gdy spróbujesz go pogłaskać. 

17. Używki to zło – myśl zawsze co robisz, byś potem nie żałowała, nie żałował. 

18. Zadbaj o to, aby czas wakacji spędzić tak, by we wrześniu wrócić do szkoły zdrowym, 

radosnym i pełnym energii! Życzymy tego wszystkim z całego serca! 
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