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Szanowni Państwo 

rok szkolny 2015/2016 zbliża się ku końcowi. Był to rok pełen wytężonej nauki i pracy, 
zdobywania nowych umiejętności i wiadomości oraz ważnych wydarzeń, rocznic i ciekawych 
wyzwań. Właśnie ze względu na te chwile oraz piękne wspomnienia Waszych dzieci zadbajmy 
wspólnie o ich bezpieczny wypoczynek podczas wakacji, które dla wszystkich dzieci powinny być 
czasem odprężenia, zabawy i radości.   
 
Podczas organizowania wakacyjnego odpoczynku  nie możemy jednak zapominać  
o bezpieczeństwie. Nie pozwólmy, aby zabawa, przez brak wyobraźni i odpowiedzialności, 
zamieniła się w tragedię. Pamiętajmy, że jako dorośli jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, 
ale przede wszystkim za dzieci.  

W wakacje zdarza się, niestety, bardzo wiele wypadków: na drogach, podwórkach, kąpieliskach 
czy podczas prac polowych. Pamiętajmy, aby kąpać się tylko na strzeżonych kąpieliskach, nie 
skakać do wody w niesprawdzonych miejscach i korzystać ze ścieżek rowerowych, które  
w naszej gminie są dobrze oznaczone i bezpieczne. Zadbajmy o opiekę nad dziećmi, gdy sami 
jesteśmy zajęci pracami polowymi czy gospodarskimi w obejściach. 
  
Pomimo tego, że mieszkamy w małych miejscowościach na nasze dzieci czyhają jeszcze innego 
rodzaju zagrożenia. Ze względu na przemieszczanie się wielu osób oraz dużą liczbę różnych 
imprez plenerowych, lato jest okresem wzmożonej aktywności wielu sekt religijnych oraz 
handlarzy narkotyków i dopalaczy. Pamiętajmy, aby pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci 
bez opieki.   

Informujmy najmłodszych o zagrożeniach i nie wahajmy się zdecydowanie reagować  
w niebezpiecznych sytuacjach, ponieważ moment nieuwagi może kosztować dziecko utratę 
zdrowia lub nawet życia. Nauka aktywnego ale bezpiecznego wypoczynku to także część 
doświadczenia życiowego, a więc powinna stanowić element wychowania. 

Jeszcze raz zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich, którzy będą organizować letni 
wypoczynek swoich dzieci, aby zadbali o ich bezpieczeństwo i zapewnili im piękne wspomnienia  
z wakacji. 

                                                                                                                        Z wyrazami szacunku 
                                                                                                                               Józefa Kowal 
                                                                                                                             Dyrektor Szkoły 


