
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 grudnia 2012 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. W ramach lekcji techniki zostały przeprowadzone zajęcia o tematyce związanej ze 

szkodliwością picia alkoholu i palenia papierosów. 

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

i konkursach. 

7. Uczniowie wzięli udział w rajdach: 

 rajd na Babią Górę 

 rajd do Kotliny Kłodzkiej 

 rajd na Baranią Górę 

 rajd do Trójkąta Trzech Cesarzy  

 rajd na Rycerzową – Beskid  Żywiecki 

 rajd Krawców Wierch – Beskid Żywicką 

 rajd Miłośników Ziemi Żywieckiej 

 rajd Góra Żar – Beskid Mały 

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

skierowaną do kierowców. Uczniowie, wręczając ulotkę, prosili kierowców 

o rozsądek i szanowanie cudzego życia i zdrowia. 

9. Uczniowie klasy czwartej 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. 

10. Uczniowie klas IV-VI wzięli udział w konkursach: „Ruszajmy się”, „Żabka czy 

motylek” oraz w konkursie plastyczno – literackim „To ja” 

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

i aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. 

12. Uczniowie często wyjeżdżali do kina, teatru, muzeum historycznego, w celu 

zainteresowania młodych ludzi kulturą, sztuką oraz tematyką historyczną, 



13. Z okazji Dnia Dziecka odbyły się gry i zabawy sportowe. 

14. W szkole, od siedmiu lat, działają dwie gromady zuchowe i drużyna harcerska. 

Uczniowie i młodsi, i starsi chętnie biorą udział w zbiórkach, ucząc się jednocześnie 

mądrego spędzania wolnego czasu.  

15. Odbyła się również impreza ekologiczna dla zuchów „Randka wiosną” 

 

16. W grudniu  uczniowie brali udział w akcji „Szlachetna Paczka”. Jest to akcja 

organizowana przez Stowarzyszenie Wiosna z Krakowa. Taka akcja uświadamia 

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

 

 

 

opracowała: Alicja Wolska 

 


