
Sprawozdanie z przebiegu kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 

w Szkole Podstawowej nr 19 w Jaworznie. 

 

W kampanii wzięli udział uczniowie klas IV-VI. Obejmowała ona okres od kwietnia 

do końca października 2010 roku. 

 

W ramach akcji zostały podjęte następujące działania: 

 

1. Na konferencji Rady Pedagogicznej zapoznano nauczycieli z programem i sposobem 

jego realizacji. Wychowawcom klas IV-VI, nauczycielom wychowania fizycznego, 

przyrody i informatyki przekazano ulotki i materiały dydaktyczne. Przedstawiono 

nauczycielom ofertę konkursów, związanych z kampanią. 

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. W ramach lekcji techniki zostały przeprowadzone zajęcia o tematyce związanej 

z właściwym odżywianiem się oraz ze szkodliwością picia alkoholu i palenia 

papierosów. 

6. Szkoła przystąpiła po raz kolejny do programu „Trzymaj formę”. 

7. Na ściennej gazetce Samorządu Szkolnego, informowano uczniów o przebiegu akcji 

i konkursach. 

8. Uczniowie wzięli udział w wielu rajdach. Między innymi: 

• Rajd pieszy Mirów – Bobolice (6.02.2010), 

• Rajd pieszy do Trójkąta Trzech Cesarzy (23.04.2010), 

• Rajd pieszy do Zatora i Dinozatorlandu (24.04.2010), 

• Rajd górski Spełnione Marzenia Karkonosze (20-23.05.2010), 

• I rajd pieszy Miłośników Miasta Jaworzna, Podłęże – Osiedle Stałe 

(19.06.2010), 



• II rajd pieszy Miłośników Miasta Jaworzna, Jaworzno Centrum – Grodzisko – 

Jeziorki (18.09.2010), 

• Rajd pieszy Smoleń – Bydlin (9.10.2010), 

• Rajd do Gliwic (16.10.2010). 

9. W szkole, z okazji dnia dziecka, zorganizowano rozgrywki sportowe pomiędzy 

klasami IV-VI. 

10. Na szkolnym parkingu, wśród nauczycieli i rodziców, przeprowadzono akcję 

skierowaną do kierowców. Uczniowie, wręczając ulotkę, prosili kierowców 

o rozsądek i szanowanie własnego oraz cudzego życia i zdrowia. 

11. Uczniowie klasy szóstej, 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. 

12. Uczniowie klas IV-VI wzięli udział w konkursach, proponowanych przez 

organizatorów kampanii. 

13. Odbyło się coroczne Święto Pieczonego Ziemniaka, propagujące zdrowy tryb życia 

i aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. 

14. Nauczyciele zorganizowali wyjazdy uczniów do kina i teatru, w celu zainteresowania 

młodych ludzi kulturą i sztuką. 

15. Uczniowie klas IV-VI brali udział w lekcjach bibliotecznych, organizowanych przez 

pracowników Biblioteki Miejskiej w Jaworznie. 

16. W szkole, od dziewięciu 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. 

17. Na grudzień zaplanowany jest udział uczniów w akcji „Szlachetna Paczka”. Jest to 

akcja organizowana przez Stowarzyszenie Wiosna z Krakowa. Taka akcja uświadamia 

uczniom, że jest ktoś, komu mogą pomóc i uszczęśliwi ć go, dając tak niewiele. 

 

 

opracowała: Iwona Oleksiewicz 



Nauczyciele odpowiedzialni 

za przebieg kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 

w Szkole Podstawowej nr 19 w Jaworznie. 

 

 

Koordynator: mgr Iwona Oleksiewicz 

Współodpowiedzialni:  mgr Sonia Kozub, 

 mgr Alicja Wolska, 

 mgr Paulina Piechna, 

 mgr Anna Ziętara, 

 mgr Małgorzata Chudzikiewicz. 

 


