
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KAMPANII 
„ZACHOWAJ TRZE ŻWY UMYSŁ” 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 W JAWORZNIE 

W kampanii wzięli udział uczniowie klas IV – VI.  

Kampania trwała od kwietnia do grudnia 2011 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 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 poinformowano uczniów o przebiegu akcji i konkursach. 

6. Uczniowie wzięli udział w rajdach pieszych: 

-Rajd górski Beskid Śląski – Klimczok 

- Rajd górski –Wielka Racza - Beskid Żywiecki 

- Rajd „Spełnione marzenia”- Bieszczady” 

- Rajd Miłośników Ziemi Jaworznickiej 

- Rajd - Trzy Schroniska w jeden dzień 

- Rajd – Równica – Beskid Śląski 

- Rajd Jałowiec – Beskid Żywiecki 

- Rajd – Czupel – Beskid Mały 

- Rajd Mirów – Bobolice 

7. 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. 

8. Uczniowie klasy VI z wychowawcą, odwiedzili pobliski sklep i wręczyli ekspedientce 
ulotkę skierowaną do sprzedawców. Pozostałe ulotki, za zgodą rodziców, uczniowie zanieśli 
do sklepów w pobliżu miejsca zamieszkania.  

9.Gry i zabawy z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka   

10.Odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka, propagujący zdrowy tryb życia i aktywny 
wypoczynek na świeżym powietrzu. 



11. Były zorganizowane spotkania z ciekawymi ludźmi: 

- ze scenografem p. B. Wójcik -Wiktorowicz 

- spotkanie z poetką Alicj ą Dudek 

12. Spotkanie z policjantem w klasie VI– prelekcja – konsekwencje prawne nieletnich, 
dopalacze, narkotyki. 

13. Spotkanie inspektora ds. przestępczości nieletnich z rodzicami klas IV-VI – problem 
uzależnień wśród dzieci i młodzieży. 

14. Odbyło się wiele wycieczek, wyjazdy do kina i teatru 

- Muzeum Historyczne w Krakowie 

- Oświęcim – Synagoga Żydowska 

- Kraków – Fabryka Bombek 

- Szczawnica 

- dni otwarte Straży Pożarnej w Jaworznie 

- Sosnowiec- Teatr Zagłębie „Balladyna” 

- Sosnowiec- Teatr Zagłębie „Ania z Zielonego  Wzgórza” 

- wyjazd do kina „Harry Potter” 

15. W szkole działa gromada zuchów i drużyna harcerska. Uczniowie młodsi i starsi chętnie 
biorą udział w zbiórkach, ucząc się jednocześnie mądrego spędzania wolnego czasu bez 
alkoholu i używek. 
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