Zapewnij dziecku bezpieczne wakacje
JEŚLI WYSYŁASZ
DZIECKO
NA KOLONIE

JEŚLI TWOJE DZIECKO
SPĘDZA WAKACJE
W MIEŚCIE
Ważne:

Ważne:

 sprawdź ofertę Lata w mieście – w urzędzie miasta, kuratorium oświaty,
przedszkolu, szkole, domu kultury, bibliotece bądź na stronach
internetowych tych instytucji
 pamiętaj, że poza szkołami w akcji Lato w mieście biorą udział np. pływalnie,
obiekty sportowe, sale zabaw, muzea, które przygotowują własną ofertę
edukacyjną
 sprawdź organizatora wypoczynku (podobnie jak w przypadku kolonii)
 poproś organizatora o informacje dotyczące programu, ceny, wychowawców,
opieki lekarskiej, wyżywienia, ubezpieczenia
 pamiętaj, że placówki organizujące opiekę całodzienną prowadzą zapisy
– odpowiednio wcześnie zgłoś swoje dziecko
 daj wychowawcy numer telefonu do siebie, a także np. do
małżonka, dziadków, oraz kartkę z informacją o lekach,
diecie, uczuleniach itd.
 pamiętaj, że zgodnie z kodeksem wykroczeń za
pozostawienie dziecka do lat 7 w okolicznościach,
które umożliwiają mu np. wzniecenie pożaru,
MAMA
a także w innych niebezpiecznych dla jego zdrowia,
TATA
podlegasz karze grzywny lub nagany
BABCIA
 zapoznaj dziecko z okolicą domu – pokaż miejsca
DZIADEK
do zabawy i miejsca niebezpieczne, np. place budowy,
CIOCIA
ruchliwe skrzyżowania, złomowiska
 zabezpiecz dostęp do niebezpiecznych przedmiotów – kuchenka,
butla gazowa, zapałki, noże, igły, lekarstwa, środki chemiczne itd.
 w domu w widocznym miejscu umieść kartkę z ważnymi numerami
telefonów: alarmowymi oraz rodziców, opiekunów, dziadków i zaufanej
sąsiadki
 w noszonym przez dziecko portfelu czy notesie umieść
kartkę z adresem domu i telefonami do rodziców,
opiekunów, dziadków
 znajdź osobę, którą w razie potrzeby dziecko może
poprosić o pomoc, np. zaufaną sąsiadkę – uprzedź ją,
że dziecko w ciągu dnia będzie w domu samo

 pamiętaj, że kodeks drogowy zabrania dzieciom poniżej 7 lat samodzielnego
poruszania się po drodze publicznej – rodzice, którzy do tego dopuszczą,
mogą zostać ukarani grzywną
 zapoznaj dziecko z okolicą – pokaż miejsca do zabawy i miejsca niebezpieczne,
np. kamieniołomy, urwiska, niestrzeżone zbiorniki wodne, wysypiska śmieci,
studnie
 wytłumacz dziecku, że maszyny rolnicze są niebezpieczne
 nie pozwól, by dziecko:
– bez opieki dorosłych przebywało w pobliżu maszyn rolniczych
– bez opieki dorosłych bawiło się w pobliżu miejsca prac polowych
– przebywało w pomieszczeniach gospodarczych, jeśli nie ma obycia
ze zwierzętami hodowlanymi
– było narażone na zbyt wysoką temperaturę, pylenie albo hałas,
np. w pomieszczeniach gospodarczych
– bez nadzoru dorosłych wykonywało nawet drobne prace typu koszenie
trawy czy ścinanie gałęzi
 uprzątnij podwórko z ostrych przedmiotów, niebezpiecznych narzędzi, drabin
i śmieci
 zabezpiecz studnię, komórkę, piwnicę i inne pomieszczenia oraz niebezpieczne
narzędzia i maszyny
 jeśli przy gospodarstwie jest pies, naucz dziecko, że nie wolno go drażnić,
a jeśli pies jest agresywny – zbliżać się do niego
 upewnij się, że dziecko nie ma dostępu do chemicznych środków ochrony
roślin, nawozów i innych trujących substancji

Ważne:
 sprawdź wiarygodność organizatora:
– na stronie www.turystyka.gov.pl
– na stronie www.pit.org.pl
– na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl
– w kuratorium oświaty
 poproś organizatora o informacje dotyczące ośrodka, warunków zakwaterowania, programu, ceny, wychowawców, opieki lekarskiej, wyżywienia
(zwłaszcza w przypadku dziecka na diecie), ubezpieczenia
 poszukaj w internecie informacji o organizatorze i ośrodku, opinii, zdjęć
 wypełnij kartę kwaliﬁkacyjną uczestnika kolonii, podając informacje o stanie
zdrowia dziecka, przyjmowanych lekach, specjalnej diecie,
uczuleniach itp.
 przekaż wychowawcy leki zażywane przez dziecko
wraz z informacją o dawce, sposobie i godzinie podawania
 daj wychowawcy numer telefonu do siebie, ale także
np. do małżonka, dziadków czy cioci
 jeśli dziecko ma telefon komórkowy, ustaw na szybkim wybieraniu numer
swój oraz osób, do których może dzwonić, gdy nie odbierasz
 jeśli jest to wyjazd zagraniczny, sprawdź ważność paszportu dziecka
 poproś organizatora, by w dniu wyjazdu autokar i jego
kierowca zostali skontrolowani przez Inspekcję Transportu
Drogowego lub policję – masz też prawo sam o to poprosić,
zgłaszając kilka dni przed wyjazdem taką potrzebę
w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego
lub komisariacie
 jeśli w dniu wyjazdu nie będzie kontroli, masz prawo domagać się
jej przeprowadzenia

Naucz dziecko, że:









w czasie podróży należy pilnować bagażu
nie wolno nosić wszystkich pieniędzy w jednym
miejscu
nie wolno nikomu, nawet kolegom, mówić,
ile ma się pieniędzy
nie należy się chwalić drogimi przedmiotami, telefonem,
aparatem fotograﬁcznym
nie wolno zostawiać pieniędzy, dokumentów
i wartościowych przedmiotów w miejscach
niestrzeżonych, np. autokarze, namiocie
nie wolno oddalać się od grupy w czasie podróży i wycieczek poza teren
kolonii
nie wolno schodzić ze szlaków turystycznych

JEŚLI TWOJE DZIECKO
SPĘDZA WAKACJE
NA WSI

Naucz dziecko, że:








Naucz dziecko, że:








wychodząc z domu, należy zamykać
drzwi na klucz
pod nieobecność rodziców nie wolno otwierać nikomu drzwi
nie wolno nikogo informować, że dorosłych nie ma w domu
nie wolno mówić o cennych przedmiotach znajdujących się
w domu
nie wolno rozmawiać z nieznajomymi









zawsze musi mówić, dokąd, z kim i na jak długo idzie
w lesie nie wolno hałasować i straszyć zwierząt
bez opieki dorosłych nie wolno rozpalać ogniska
nigdzie nie wolno zostawiać szklanych opakowań, bo mogą
spowodować pożar
nigdzie nie wolno śmiecić
nie wolno się kąpać w miejscach niestrzeżonych i bez opieki
dorosłych
nie wolno skakać do wody
nie wolno bawić się w podtapianie i spychanie do wody
czerwona ﬂaga oznacza zakaz kąpieli
nie wolno dotykać nieznanych przedmiotów – jeśli znajdzie np. granat,
pocisk, beczkę czy pojemnik z nieznaną substancją, musi
zawiadomić kogoś dorosłego
nie wolno dotykać i karmić dzikich i bezpańskich zwierząt
należy chodzić lewym poboczem drogi
idąc poboczem drogi po zmroku, należy przypiąć do kurtki
lub plecaka odblaski
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Wiele porad jest uniwersalnych, niezależnie od miejsca,
w którym dziecko spędza wakacje, dlatego zachęcamy do przeczytania
całego plakatu.
Redakcja

Mogą go Państwo zawiesić na korytarzu szkolnym,
a ze strony www.czasopisma.abc.com.pl/ds/
pobrać wersję elektroniczną i np. rozesłać
rodzicom Waszych uczniów mailem.

W związku ze zbliżającymi się wakacjami
przygotowaliśmy plakat informujący
o najważniejszych zasadach zapewnienia
dzieciom bezpiecznego wypoczynku.

Szanowni Państwo!

