
 

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy  

wszystkich szkół i placówek oświatowych, 

 

przed zbliżającym się okresem wakacyjnym gorąco Państwa zachęcam do zintensyfikowania 

działań dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.  

Apeluję o kompleksowe przygotowanie uczniów do dbałości o zdrowie i życie własne 

oraz innych podczas letniego wypoczynku. 

Liczę, że wszyscy nauczyciele i wychowawcy podejmą takie działania edukacyjne, 

które wyposażą  uczniów  w umiejętność unikania zagrożeń i przyjmowania właściwych 

postaw w sytuacjach niebezpiecznych.   

W ramach oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych proszę szczególny   nacisk 

położyć na problem utonięć , wypadków drogowych, spożywania alkoholu i narkotyków 

oraz  tzw. dopalaczy, czy bezkrytycznego korzystania  z Internetu,  a także  innych 

niepożądanych zdarzeń z udziałem młodych ludzi.  Niezbędne jest przy tym uwrażliwienie 

rodziców i opiekunów na powyższe zagrożenia.   

Ważne jest, by w  ramach tych oddziaływań  przypomnieć  dzieciom i młodzieży  

zasady  zachowania się w sytuacji krytycznej –  szybkiego powiadamiania dorosłych  

o zagrażającym życiu lub zdrowiu zdarzeniu, a następnie w miarę możliwości, udzielenia 

pierwszej pomocy.  

Warto podkreślić, że sposobem na unikanie tragicznych w skutkach sytuacji jest 

dobrze zorganizowany czas wolny  dzieci i młodzieży pod opieka dorosłych.  Dlatego proszę 

o podjęcie dyskusji na ten temat z uczniami oraz z  ich rodzicami, a także podjecie 

współpracy z samorządem terytorialnym  pod kątem  przygotowania  atrakcyjnej oferty zajęć  

dla dzieci na czas wakacji.  

Proszę  także o urozmaicenie  form i metod oddziaływań poprzez  ścisłą  współpracę   

z  różnymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo  tj.  jednostkami  Policji , Straży  

Miejskiej, Straży Pożarnej,   służba medyczną,  a także z innymi  podmiotami wspierającymi 

pracę szkół. W realizacji powyższych zadań może posłużyć Państwu rządowy program 

„Razem bezpieczniej” oraz program  pn.  „Bezpieczne wakacje” . 

Liczę, że właściwy sposób przekazu do  dzieci i młodzieży informujący o ryzyku 

tkwiącym  w niepotrzebnej brawurze i nieprzemyślanych zachowaniach przyczyni się  

do upowszechnienia zasad bezpiecznego postępowania i  uchroni młodych ludzi  przed  

następstwami  nieszczęśliwych wypadków.  

Życząc zatem wszystkim Uczniom, Wychowankom, Nauczycielom i Wychowawcom 

miłego wypoczynku wakacyjnego, wyrażam przekonanie, że będzie to czas przeżyty 

przyjemnie, aktywnie, a przy tym bezpiecznie. 
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