
Lublin, dnia 8 stycznia 2019 r. 

 

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, a w szczególności 

w czasie ferii zimowych. Zima stawia przed szkołami poważne wyzwania 

w zakresie bezpieczeństwa zajęć realizowanych na świeżym powietrzu oraz 

spędzania przez uczniów czasu wolnego po lekcjach i podczas ferii. 

 

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 lekcje wychowania fizycznego, godziny z wychowawcą oraz 

spotkania z rodzicami, w każdej klasie należy poruszyć następujące zagadnienia: 

 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 dorosłe 

o zaobserwowanych zagrożeniach, 

 przekazać/utrwalać zasady i umiejętności wzywania oraz udzielania 

pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, 

 poinformować ogół społeczności szkolnej o stworzonych przez szkołę 

możliwościach bezpiecznego korzystania z lodowisk i ślizgawek 

przyszkolnych. 

 



W zakresie organizacyjnym: 

 

 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, 

 na bazie szkolnych/gminnych obiektów we współpracy z organem 

prowadzącym szkołę zorganizować atrakcyjne zajęcia rekreacyjne 

i sportowe, szczególnie w okresie ferii zimowych, 

 włączyć podejmowane działania profilaktyczne do szkolnego programu 

profilaktyczno-wychowawczego. 

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. Z uwagi na powyższe 

zobowiązuję dyrektorów wszystkich typów szkół z terenu województwa 

lubelskiego do podjęcia skutecznych działań w tym zakresie. 

 

Lubelski Kurator Oświaty 

Teresa Misiuk 

 


