
Sprawozdanie z przebiegu kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 
w Szkole Podstawowej nr 19 w Jaworznie - 2007 rok

W kampanii wzięli udział uczniowie klas IV-VI. 

W ramach akcji zostały podjęte następujące działania:

1. Na konferencji Rady Pedagogicznej zapoznano nauczycieli z programem i sposobem 
jego realizacji, wychowawcom klas IV-VI przekazano ulotki i materiały dydaktyczne.

2. Na  apelu  poinformowano  uczniów o  włączeniu  się  szkoły  w  kampanię  Zachowaj 
Trzeźwy Umysł”.

3. Poinformowano Rodziców o włączeniu się szkoły w kampanię. Przedstawiono im jej 
cele oraz zaprezentowano planowane przedsięwzięcia.

4. Wychowawcy  klas  IV-VI  przeprowadzili  cykl  lekcji  wychowawczych  na  temat 
promocji  zdrowego  stylu  życia,  asertywności  i  sztuki  dokonywania  świadomych 
wyborów.

5. Na ściennej gazetce Samorządu Szkolnego, informowano uczniów o przebiegu akcji 
i konkursach.

6. Uczniowie wzięli udział w rajdach pieszych:
 do Puszczy Niepołomickiej,
 w 24. Wiosennym Zlocie Turystów Pieszych w Zabierzowie,
 na 100-lecie pierwszej pieszej zbiorowej wycieczki

Mikołów – Zamek Chudów,
 Jura Krakowsko – Częstochowska – Rezerwat Smoleń.

7. Uczniowie licznie wzięli udział w IV Rajdzie Spełnione Marzenia – Gorce.
8. W klasie piątej przeprowadzono pogadankę „Alkohol szkodzi zdrowiu", 

uczniowie wypełnili ankiety.
9. Na  szkolnym  parkingu,  wśród  nauczycieli  i  rodziców,  przeprowadzono  akcję 

skierowaną  do  kierowców.  Uczniowie,  wręczając  naklejkę,  prosili  kierowców 
o rozsądek i szanowanie cudzego życia i zdrowia.

10. Uczniowie  klasy  piątej,  z  wychowawcą,  odwiedzili  pobliski  sklep  i  wręczyli 
ekspedientce  ulotkę  skierowaną  do  sprzedawców.  Pozostałe  ulotki,  za  zgodą 
Rodziców, uczniowie zanieśli do sklepów w pobliżu ich miejsca zamieszkania.

11. Uczniowie uczestniczyli w akcji Dzień Dobrych Uczynków. W ramach tej akcji każda 
klasa zrobiła coś dobrego dla szkoły, środowiska, zwierząt i innych ludzi.

12.
13. Uczniowie wzięli udział w MiniOlimpiadzie.
14. Uczniowie klas IV-VI wzięli udział w konkursach: ”Wiem i umiem”, „Lubię siebie”, 

„Lubię ruch”.
15. Odbyło się coroczne Święto Pieczonego Ziemniaka, propagujące zdrowy tryb życia 

i aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Uczniowie rywalizowali między sobą 
w licznych konkurencjach sportowych.

16. W szkole, od sześciu lat, działają dwie gromady zuchowe i dwie drużyny harcerskie. 
Uczniowie i młodsi, i starsi chętnie biorą udział w zbiórkach, ucząc się jednocześnie 
mądrego spędzania wolnego czasu bez alkoholu i innych używek.



Przebieg kampanii w szkole koordynowały nauczycielki:

1. mgr Iwona Oleksiewicz,

2. mgr Sonia Kozub,

3. mgr Małgorzata Chudzikiewicz,

4. mgr Marzena Jakóbik-Głowacz.


