
Tydzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia  

w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudce 

 

 

W dniach 25-29 kwietnia br. w ramach Tygodnia Profilaktyki i Promocji Zdrowia nauczyciele, 

wychowawcy, pedagog szkolny oraz zaproszeni goście przeprowadzili szereg lekcji propagujących 

zdrowy styl życia bez używek z wykorzystaniem filmów edukacyjnych, spektakli profilaktycznych 

oraz plansz z serii:„Żyj zdrowo i bezpiecznie”. 

Pierwszemu dniu przewodziło hasło:  Nie piję, nie palę –wybór należy do mnie. 

 Uczniowie uczęszczający na świetlicę przygotowali gazetki ścienne na temat używek oraz 

uczestniczyli w zajęciu na temat: „Alkohol a zdrowie człowieka”. Na lekcjach wychowawczych oraz 

przyrody omówiono „Skutki palenia tytoniu”, rozdano uczniom ulotki o szkodliwości palenia tytoniu i 

picia alkoholu. Wśród uczniów klas I-III gimnazjum przeprowadzono ankietę badającą postawy 

wobec alkoholu i innych środków uzależniających. W klasie pierwszej i drugiej gimnazjum pedagog 

szkolny przeprowadził zajęcie nt. „Zagrożenia wieku dorastania-umiejętność podejmowania 

świadomych wyborów” z wykorzystaniem spektaklu VI edycji Festiwalu Małych Form Teatralnych -

Dramat i Tragedię Pozostaw Teatrowi pt.„Za zamkniętymi drzwiami”. 



 

 

Drugi dzień przebiegał pod hasłem: Zdrowy styl życia. 

Uczniowie klas I-III SP przystąpili do konkursu plastycznego na plakat „Zdrowy uśmiech”. 

Dzieci w oddziale przedszkolnym wykonały plakat o zdrowym żywieniu. Na lekcji techniki 

uczniowie klasy IV sporządzili owocowe smakołyki, których degustacja nastąpiła na dużej 

przerwie. Na lekcjach wychowawczych i przyrody odbyły się lekcje na temat: Czy wiesz, co 

jesz? oraz spotkanie z pielęgniarką, która omówiła zasady higieny. Członkowie SK PCK 

przygotowali gazetkę ścienną o zdrowym odżywianiu, a na zajęciach świetlicowych odbyła 



się lekcja pt. Zdrowy styl życia – właściwe odżywianie z wykorzystaniem plansz i filmów 

edukacyjnych o bulimii i anoreksji. 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

Hasło przewodnie trzeciego dnia to: Świat bez przemocy. 

Uczniowie klasy trzeciej gimnazjum uczestniczyli w lekcji „Terroryzm – zagrożeniem dla 

świata”, na której obejrzeli film edukacyjny pt. Wtargnięcie napastnika do szkoły, a w klasie 



II G odbyła się lekcja o odpowiedzialności prawnej nieletnich z wykorzystaniem spektaklu VI 

edycji Festiwalu Małych Form Teatralnych -Dramat i Tragedię Pozostaw Teatrowi pt. „Sieć”.Na 

lekcjach wychowawczych i zajęciach technicznych nauczyciele przeprowadzili zajęcia poświęcone 

agresji i przemocy „Zamiast pięści”.Wychowankowie świetlicy szkolnej rozmawiali o korzyściach i 

zagrożeniach związanych z komputerem. 

 



 

Czwartemu dniu przyświecało hasło: Narkotyki? To mnie nie kręci! 

Uczniowie klas I-III gimnazjum uczestniczyli w zajęciach pt. „Stop-narkotykom”, na których zostały 

wykorzystane materiały z programu „Dlaczego STOP narkotykom? Wychowankowie świetlicy 

szkolnej realizowali temat – Dopalacze? Śmiertelnie niebezpieczne! oraz obejrzeli filmy edukacyjne o 

narkomanii. Pani Justyna O. przeprowadziła dla uczniów klas V-VI SP szkolenie z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy. 



 

 

W ostatnim dniu TPiPZ, który przebiegał pod hasłem: Wolni od …odbyło się podsumowanie 

tygodnia szkolnej profilaktyki. Gimnazjaliści z klasy II  wystąpili w przedstawieniu 

profilaktycznym pt. „Moje życie- mój wybór”. Uczniowie klasy IV SP zaprezentowali bajkę 

ekologiczną „Królewna Śmieszka i Ekoludki. Został rozstrzygnięty konkurs plastyczny w 

klasach I-III SP  na plakat „Zdrowy uśmiech”. I miejsce zdobyła klasa II B.Wszystkie klasy 

otrzymały dyplomy i nagrody za uczestnictwo w konkursie. Odbyło się spotkanie uczniów 

klasy VI SP i klas I-III G z pracownikami Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i 



Patologii w Bielsku Podlaskim na temat „Odpowiedzialność prawna nieletnich” oraz 

nauczycielami nt. przemocy domowej. 

 

 



 

 

 



Dopełnieniem Tygodnia Profilaktyki i Promocji Zdrowia będzie występ (19 maja br.) aktorów z 

Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa w spektaklu profilaktycznym pt. „Niwelator 

problemów”oraz warsztaty z uczniami kl. VI SP i I-II G, które odbędą się 23 maja br. 

Sponsorem spektaklu i warsztatów oraz nagród za udział w konkursie plastycznym jest Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudce, za co serdecznie dziękujemy. 

 

K. Kuczyńska 

 

 

 

 

 

 

 


