Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II
w Działdowie
przystąpił do „Ogólnopolskiego Konkursu
„Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń”
Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń:

ZADANIE 2
Przeprowadzenie szkolnego konkursu na temat Co powinno się zmienić w Twojej
szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi ( nauczyciel – uczeń,
dziecko – rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości)
Działania:
1. Przeprowadzenie konkursu plastycznego „Moja bezpieczna szkoła”.
W ramach działania 1. szkoła przystąpiła do konkursu plastycznego „Moja bezpieczna
szkoła”, którego organizatorami byli:
- Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
- Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie,
- Urząd Miasta Działdowo.
Konkurs wpisany został w działania prowadzone w ramach informacyjnej kampanii
społecznej 2013 pn. „Zdrowa i bezpieczna praca w szkole”.
Celem konkursu byłozwrócenie uwagi na temat bezpieczeństwa w szkole. Zachęcenie
młodych ludzi do właściwych zachowań w grupie rówieśniczej. Pobudzenie wyobraźni oraz
rozwijanie talentów i zdolności plastycznych.
Zadaniem uczniów było wykonanie prac plastycznych dowolną techniką na formacie
A4 na temat ryzykownych zachowań w szkole, prawidłowych postaw i zachowań ucznia.
Zgodnie z regulaminem konkursu szkolna komisja wyłoniła 20 najlepszych prac,
które zostały przesłane do Urzędu Miasta. Pozostałe prace wyeksponowano na korytarzach
szkolnych.

Konkurs trwał od 2 do 13 września 2013r. , a podsumowanie wyników i nagrodzenie
zwycięzców nastąpiło 25 września na konferencji „Bezpieczna praca i nauka w szkole”.
Nagrodzonych zostało pięcioro uczniów z naszej szkoły.

2. Powiatowy Konkurs Plastyczny dla klas I-III „Europejski Dzień Bez
Samochodu”

Uczniowie klas I – III wzięli udział w konkursie plastycznym –
„Europejski Dzień Bez Samochodu”. Organizatorem konkursu był Burmistrz Miasta
Pan Bronisław Mazurkiewicz. W wyniku szkolnych eliminacji wyłoniono 19 prac, które
zostały przekazane organizatorowi, a pozostałe prace wyeksponowano na korytarzach
szkoły.
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podsumowującej ten konkurs. Spotkanie z organizatorem konkursu- Panem Burmistrzem
odbyło się na placu A. Mickiewicza. Tam też można było podziwiać wystawę prac
konkursowych.
Uczniowie odebrali atrakcyjne nagrody z rąk Pana Burmistrza Bronisława
Mazurkiewicza. Pozostali uczestnicy spotkania zostali obdarowani kolorowymi balonami
i książeczkami na temat bezpieczeństwa. Autorzy prac z etapu szkolnego otrzymali
odblaskowe opaski.

Uczniowie klas starszych wzięli udział w konkursie na temat bezpiecznego poruszania
się po drogach oraz pokonywali trasę rowerową.
Wykazali się też wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Dodatkową atrakcją było zwiedzanie Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego,
które tego dnia stało otworem dla uczestników tej imprezy.

3. „Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić
relacje między ludźmi”.
We wszystkich klasach SP4 i IILO zostały przeprowadzone zajęcia na temat: „Co
powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między
ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu,
miejscowości)?
W dniach 16-25 września 2013r. przeprowadzono szkolny konkurs plastyczny
dla uczniów klas I-III.

Szkolna komisja wyłoniła najciekawsze prace, które zostały

wyeksponowane na tablicy w holu głównym szkoły.

Dla uczniów SP4 klas IV-VI orazIILiceum Ogólnokształcącego zorganizowano
konkurs literacki.
W IILO do konkursu przystąpiło 10 uczniów. Spośród zgłoszonych prac wyłoniono
4 najlepsze.
W SP4 w konkursie wzięło 8 uczniów, spośród których wyłoniono również 4 najlepsze
prace.

Efekty:
1. Uświadomienie uczniom, które z zachowań są niewłaściwe i stwarzają zagrożenie
dla nich i dla innych.
2. Wskazanie dzieciom i młodzieży jak szukać rozwiązania w sytuacjach trudnych, jak
zachowywać się w szkole, w domu, w grupie rówieśniczej, by poprawić relacje
między ludźmi.
3. Poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole.
4. Wyrobienie świadomości potrzeby ochrony środowiska. Uświadomienie zdrowego
stylu życia.
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