Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa lubelskiego,
Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z
2017, poz. 597, 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 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.), zalecam Państwu
podjęcie działań profilaktycznych poprawiających bezpieczeństwo uczniów w okresie
zimowym, w szczególności w czasie ferii zimowych w kontekście aktualnych ograniczeń i
reżimów związanych z pandemią COVID-19.
Jednym z ważniejszych zadań profilaktycznych realizowanych przez szkołę w tym okresie
powinno być przeciwdziałanie zjawisku korzystania przez dzieci i młodzież szkolną z
zamarzniętych akwenów wodnych i rzek. 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:
• Omówić nowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia
2020 r. (m.in. zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub
prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00 z wyjątkiem
półkolonii; zamknięte stoki narciarskie; infrastruktura sportowa /pozaszkolna/ dostępna tylko
w ramach sportu zawodowego)
• omówić zagrożenia występujące w okresie zimowym w danej miejscowości, dzielnicy lub
najbliższej okolicy,
• przekazywać treści, które pozwolą zrozumieć niebezpieczeństwo wynikające z wchodzenia
na lód w miejscach niedozwolonych,
• uświadomić potrzebę informowania wychowawcy/rodzica/osoby dorosłej o
zaobserwowanych zagrożeniach,
• przekazać/utrwalać zasady i umiejętności wzywania oraz udzielania pomocy w sytuacji
zagrożenia zdrowia lub życia,
W zakresie organizacyjnym ( w sytuacji organizacji na terenie szkoły w okresie ferii półkolonii dla dzieci z klas I-IV lub obozów szkoleniowych dla uczniów szkół/oddziałów
mistrzostwa sportowego)
• wykorzystując potencjał szkoły we współpracy z Państwową Strażą Pożarną oraz
organizacjami społecznymi organizować (w miarę możliwości pogodowych) na
boiskach/posesjach szkolnych bezpieczne lodowiska i ślizgawki.
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej zależne jest w bardzo dużym zakresie od
postępowania dorosłych. Szkoła jako placówka dydaktyczno-wychowawcza jest zobowiązana
do podjęcia wszechstronnych działań profilaktycznych dla poprawy bezpieczeństwa
najmłodszych obywateli.
Zgodnie z powyższym, biorąc pod uwagę wszelkie ograniczenia organizacyjne funkcjonowania
szkół i placówek, zobowiązuję Państwa dyrektorów wszystkich typów szkół z terenu
województwa lubelskiego do podjęcia skutecznych działań w tym zakresie.
UWAGA – zgodnie z §1 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie zimowej przerwy świątecznej (23-31
grudnia 2020 r.) – nie organizuje się wypoczynku, o którym mowa w art. 92a–92t i art. 96a
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
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