
Temat:   Zakończenie roku szkolnego 2019/2020  

W tym roku szkolnym nie będzie uroczystego jak zawsze zakończenia 
roku szkolnego. Ze względu na obowiązujące procedury związane ze 
stanem epidemiologicznym w terminie wyznaczonym uczniowie 
przybędą do szkoły po odbiór świadectw i nagród za naukę. 

Odbiór świadectw nastąpi 26 czerwca 2020r. od godziny 9.30 do 
10.30 w budynku Gimnazjum. Uczniowie do klasy będą wchodzili 
pojedynczo w kolejności alfabetycznej. Proszę, żeby przychodzić do 
szkoły stopniowo, w odstępach czasowych jak podczas oddawania 
podręczników. Pamiętajcie o założeniu maseczki i rękawiczek, o 
dezynfekcji rąk oraz zachowaniu odstępów min. 1,5m. Po odebraniu 
świadectwa wszyscy niezwłocznie udają się do domów, nie tworzą 
grupek.

Aby w dobrym zdrowiu spotkać się po wakacjach proponuję zapoznać 

się z poniższymi zasadami: 10 zasad bezpiecznych 
wakacji:

1. Dokładnie myj ręce mydłem pod bieżącą wodą przed posiłkami, a już 
bezwzględnie po każdym skorzystaniu z toalety.

2. Dbaj o higienę osobistą. Unikaj używania wspólnie z innymi osobami ręcznika, 
grzebienia i przyborów toaletowych.

3. Starannie myj owoce i warzywa przed jedzeniem, najlepiej pod bieżącą wodą. 
Pamiętaj o zabezpieczaniu żywności przed muchami.

4. Unikaj kupowania lodów i ciastek pochodzących od nieznanych wytwórców i 
przygodnych sprzedawców.

5. Nie przechowuj poza lodówką środków spożywczych łatwo ulegających zepsuciu 
(ciastek z kremem, jogurtów, kefirów, serków, wędlin)- może to spowodować 
wystąpienie zatrucia pokarmowego.

6. Nie spożywaj żywności z objawami nieświeżości lub zepsucia (zmieniony zapach,
barwa, konsystencja, itp.).

7. Pij tylko wodę przegotowaną lub butelkową.
8. Korzystaj tylko z kąpielisk odpowiednio zorganizowanych i zawsze pod opieką 

osób dorosłych. Mimo, że umiesz pływać, nie przeceniaj swoich umiejętności. 
Zachowaj umiar w przebywaniu na słońcu – noś nakrycie głowy, okulary 
przeciwsłoneczne, stosuj kremy z filtrami ochronnymi.

9. Noś odpowiednią odzież w lesie zakrywającą jak najwięcej części ciała. Po 
wizycie w lesie dokładnie obejrzyj całe ciało. Jeżeli zauważysz kleszcza, zwróć się
o pomoc w jego usunięciu.

10. W każdym przypadku gdy poczujesz, że coś Ci dolega lub źle się czujesz, zgłoś
to swoim rodzicom lub opiekunom – im szybciej zostanie udzielona Ci fachowa 
pomoc, tym szybciej wrócisz do zdrowia. 

ŻYCZĘ WAM ZDROWYCH I WESOŁYCH WAKACJI !


