
Komunikat nr 5/2022 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie 

z dnia 13 stycznia 2022 roku 

w sprawie bezpieczeństwa uczniów w okresie zimowym 

 (w warunkach pandemii COVID-19) 

 

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie! 

Szanowni Państwo Nauczyciele! 

 

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach  i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1604) 

 

zobowiązuję wszystkich NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO oraz 

wszystkich WYCHOWAWCÓW KLAS do podjęcia działań profilaktycznych 

poprawiających bezpieczeństwo uczniów w okresie zimowym, zwłaszcza w czasie ferii 

zimowych w kontekście aktualnych ograniczeń i reżimów związanych z pandemią 

COVID-19, a właściwych Wicedyrektorów do szczególnego nadzoru nad organizacją 

ww. działań.  

 

1. Realizację działań należy odnotować w dzienniku elektronicznym w module: 

„Lekcja/Temat” (zajęcia z wychowawcą oraz wychowanie fizyczne) i w zakładce 

„Wydarzenia”.  

2. Zajęcia mogą przybrać różną formę: 

a) prezentacji, 

b) akcji plakatowej,  

c) spotkań z przedstawicielem służb medycznych, mundurowych, 

d) pogadanki z nauczycielem, np. połączonej ze spacerem po okolicy  

e) i inne. 

3. Jednym z ważniejszych zadań profilaktycznych realizowanych przez szkołę 

powinno być przeciwdziałanie zjawisku korzystania przez dzieci i młodzież 

szkolną z zamarzniętych akwenów wodnych i rzek.  

4. Ponadto, zgodnie z zaleceniami LKO: 

„działania profilaktyczne powinny obejmować sferę edukacyjną oraz 

przedsięwzięcia organizacyjne. Wykorzystując  zdalne lekcje wychowania 

fizycznego lub godziny z wychowawcą oraz przyjęty w danej szkole sposób 

komunikowania się z rodzicami, należy poruszyć następujące zagadnienia: 

a) omówić zagrożenia występujące w okresie zimowym w danej miejscowości, 

dzielnicy lub najbliższej okolicy, 

b) przekazywać treści, które pozwolą zrozumieć niebezpieczeństwo 

wynikające   wchodzenia na lód w miejscach niedozwolonych, 



c) uświadomić potrzebę informowania wychowawcy/rodzica/osoby 

dorosłej   zaobserwowanych zagrożeniach, 

d) przekazać/utrwalać zasady i umiejętności wzywania oraz udzielania pomocy 

w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, 

e) W zakresie organizacyjnym, wykorzystując potencjał szkoły we współpracy 

z Państwową Strażą Pożarną oraz organizacjami społecznymi, organizować 

(w miarę możliwości pogodowych i ograniczeń pandemicznych) na 

boiskach/posesjach szkolnych bezpieczne lodowiska i ślizgawki. 

5.  Jednocześnie informuję, że w dniu 12 stycznia br. odbyłam rozmowę 

z przedstawicielem III Komisariatu Policji – p. aspirantem Tomaszem G., który 

włączy się w naszą profilaktyczna akcję. 

6. Pamiętajmy, aby dołożyć wszelkich starań, by podjęte działania stały się 

skuteczne z uwagi na fakt, że bezpieczeństwo naszych uczniów w bardzo dużym 

stopniu jest zależne od postępowania dorosłych, rodziców, opiekunów 

i nauczycieli. 

     Z poważaniem 

 

 


