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 5
Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić?
Działania

1. Pogadanki
Na godzinach wychowawczych w klasach szkoły podstawowej i liceum,
wychowawcy przeprowadzili pogadanki i debaty ,, za i przeciw” na temat: ,, Tytoń,
narkotyki, dopalacze-jak się przed tym bronić?
2. Audycja
W szkolnym radiowęźle nadano audycję „Bądź trendy- nie pal”. Poruszono
problem szkodliwości palenia tytoniu oraz wskazano korzyści wynikające z rzucania
palenia.
3. Konkursy
W klasach I – III SP4 przeprowadzono konkurs plastyczny pod tytułem „ Nie pal
przy mnie, proszę.” Celem konkursu było uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu
jest szkodliwe dla zdrowia oraz uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu
papierosowego związane z biernym paleniem. Uczniowie wykonali 84 prace, z których
wyróżniono i nagrodzono 15. Prace dwóch uczniów zostały przekazane Panu
Burmistrzowi Bronisławowi Mazurkiewiczowi w trakcie Miejskiego Happeningu – pod
hasłem: „Rzuć palenie razem z nami!”.

W klasach IV-VI międzyklasowy konkurs przebiegał pod hasłem „Bądź trendy - nie
pal”. Wyróżnione klasy zostały nagrodzone na apelu szkolnym.
Najciekawsze prace uczniów klas I –III oraz IV – VI wyeksponowano na tablicach w
holu szkoły.

4. Miejski Happening
W związku z obchodami Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu przypadającego
na trzeci czwartek listopada, którego celem jest realizacja planu Europy Wolnej od
dymu tytoniowego, pod hasłem „ Częste palenie skraca istnienie” uczniowie naszej

szkoły także włączyli się w działania związane z ogólnopolską akcją „Rzuć palenie
razem z nami!” . W czwartek 21 listopada uczniowie klas: III a, VId SP oraz Ie LO, na
czele z panem burmistrzem B. Mazurkiewiczem, panią dyrektor PSSE –panią G.
Mówinską oraz panią J. Działak – pełnomocnikiem burmistrza ds. profilaktyki
uzależnień uczestniczyli w przemarszu ulicami miasta. Celem tego marszu było
zwrócenie uwagi wszystkich mieszkańców naszego miasta na problem dotyczący
palenia papierosów. Uczniowie prezentowali własnoręcznie przygotowane
transparenty o treści antynikotynowej. Idąc ulicami miasta skandowali: „ Rzuć palenie”,
„Nie pal przy mnie”, „Palenie zabija” .Na zakończenie uczniowie przekazali Panu
Burmistrzowi plakaty oraz zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie.

5. Przedstawienie i prezentacje
W dniu 22 listopada odbyło się przedstawienie pt. ,, Sąd nad papierosem”
przygotowane przez uczniów klasy II a i III b LO. Inscenizację oraz prezentacje
multimedialne dotyczące szkodliwości i profilaktyki uzależnień, obejrzeli uczniowie
klas pierwszych LO, dyrekcja szkoły oraz pani Jolanta Działak -pełnomocnik
burmistrza do spraw profilaktyki uzależnień. Celem przygotowanej inscenizacji i
prezentacji

było

ukazanie

młodzieży

społecznych

i

zdrowotnych

skutków

wynikających z uzależnień. Uczniowie klas pierwszych, dla których przedstawienie
zostało przygotowane, mogli dowiedzieć się m. in. jakie skutki społeczne i zdrowotne
niesie za sobą palenie tytoniu.

Prezentację multimedialną przygotowano i zaprezentowano również uczniom szkoły
podstawowej na holu szkolnym. Prezentacja została przedstawiona również rodzicom
podczas spotkań z wychowawcą.

Efekty:
1. Przekazanie uczniom podstawowych informacji związanych z profilaktyką
uzależnień.
2. Uświadomienie uczniom potrzeby walki z uzależnieniami.
3. Ukazanie zagrożeń społecznych i osobistych płynących z używania tytoniu,
narkotyków i dopalaczy.
4. Uświadomienie uczniom szkodliwości oddziaływania dymu tytoniowego
związanego z biernym paleniem.
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