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Od 27 czerwca 2020 r. rozpocznie się okres wakacji dla dzieci i młodzieży, 

wspaniały czas na odpoczynek od obowiązków szkolnych i nauki. Obecna sytuacja 

epidemiczna w kraju pozwala na potwierdzenie, że wypoczynek letni dzieci i młodzieży  

w 2020 r. będzie mógł się odbyć, jednakże przy uwzględnieniu określonych ograniczeń 

sanitarnych, a sytuacja nadal jest dynamiczna i może ulec zmianie 

Okres wakacji dla dzieci i młodzieży szkolnej to czas wolny od zajęć szkolnych,  

w którym są one szczególnie narażone na wielorakie niebezpieczeństwa, a dodatkowo 

nakłada się na to zagrożenie zakażeniem koronawirusem. Dzieci i młodzież będą korzystały  

z uroków wakacji, wyjazdów nad morze czy jeziora, w góry, na kolonie, obozy  

czy do rodziny. Mogą znaleźć się w różnych sytuacjach stwarzających zagrożenie  

dla ich zdrowia i życia. Dlatego tak ważne jest zapewnienie im bezpieczeństwa, zarówno  

tym spędzającym czas w miejscu zamieszkania jak i tym, którzy odwiedzą nasze 

województwo w okresie letnim. 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, wiele dzieci i młodzieży może nie 

wyjechać na kolonie i obozy, będzie zatem wypoczywać w miejscu zamieszkania.  

Rozpoznając potrzeby środowiska szkolnego, proszę Państwa Dyrektorów  

o stworzenie uczniom możliwości bezpiecznych warunków wypoczynku i zabawy  

w miejscach ogólnodostępnych znajdujących się na terenie szkół i placówek,   

z zachowaniem „Wytycznych MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku w 2020 r.”  

Zapewnienie dzieciom i młodzieży atrakcyjnego, zdrowego i bezpiecznego 

wypoczynku, upowszechnianie wśród wychowawców wypoczynku, dzieci i młodzieży oraz 

ich rodziców wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec 

zagrożeń powinno być zadaniem wszystkich osób zajmujących się opieką i wychowaniem,  

a w szczególności w tym trudnym czasie stanu epidemii. Pomocne w tym zakresie mogą być 

informacje zamieszczane na stronach internetowych Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Kuratorium Oświaty w Szczecinie 

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży pod profesjonalną opieką 

zagwarantuje wypoczynek bezpieczny i dostarczający wspaniałych i pozytywnych wrażeń.  
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