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ZADANIE 10 
Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą 

w konkursie szkołę, dotyczącej kwestii bezpiecznej szkoły 
lub bezpieczeństwa uczniów. 



Dość długo zastanawialiśmy się nad wyborem tematu 

ostatniego zadania. Poprzednie dziewięć niemalże wyczerpuje 

szeroką gamę zagadnień związanych z bezpieczeństwem. 

 

Podczas dyskusji przyszło nam do głowy, 

by zająć się bezpieczeństwem zdrowotnym. 

Wydaje się nam, że w dzisiejszych czasach, 

kiedy ciągle dowiadujemy się o nowych chorobach, wirusach 

i wynikających z tego epidempiach 

jest to kwestia dość istotna. 
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W szkole realizujemy kilka programów, których celem 

jest podniesienie świadomości zdrowotnej naszych uczniów. 

 

Wraz z wieloma innymi szkołami województwa śląskiego realizujemy 

program edukacyjny “PODSTĘPNE WZW” zainicjowany w 2011 r. 

przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach. 

Organizatorami przedsięwzięcia są Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor 

Sanitarny oraz Fundacja “GWIAZDA NADZIEI”. 

Program ten powstał w odpowiedzi na duże i nieoszacowane liczby zakażeń 

HBV i HCV. Dostarczenie uczniom informacji, jak unikać sytuacji zagrożenia 

zakażeniem i jak rozpoznawać objawy zakażenia ma przeciwdziałać 

tej sytuacji. 

Koordynatorem programu na terenie szkoły jest szkolny pedagog. 
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W opisie założeń programowych opublikowanych na stronie 

internetowej Fundacji “GWIAZDA NADZIEI” można przeczytać: 

 

“Dzięki wiedzy na temat HBV oraz HCV nosiciel ma szansę rozpoznać 

u siebie objawy i zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się zakażenia. 

Dlatego też celem programu jest upowszechnienie wśród młodzieży 

szkół ponadgimnazjalnych wiedzy na temat HBV oraz HCV 

i wywołanego przez nie wirusowego zapalenia wątroby typu B i C. 

Podczas lekcji uczniowie dowiedzą się jakie sytuacje wiążą się 

z ryzykiem zakażenia HBV i HCV, a także w jaki sposób możemy się 

przed nim zabezpieczyć. Zadaniem nauczycieli będzie wypracowanie 

u uczniów odpowiedzialnej postawy wobec własnego zdrowia, 

a także kształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec osób 

zakażonych.” 
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Plakat propagujący zagadnienia 

realizowane zgodnie z programem 

“Podstępne WZW”. 
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Zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Zawierciu propagujemy wśród naszych uczniów w formie informacyjnej 

na gazetkach ściennych wiedzę o sposobach zachowania wobec zagrożenia wirusem 

grypy, który podobnie jak w roku ubiegłym jest bardzo aktywny. 
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Wśród wielu zagadnień dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego 

istotnym jest zachowanie odpowiednich norm zachowań seksualnych 

i ostrożności wobec chorób przenoszonych drogą płciową. Dla naszych 

uczniów zorganizowaliśmy zajęcia prowadzone przez pana Sławomira 

Szczuraka, zastępcę dyrektora ds. lecznictwa ZLA w Zawierciu, lekarza 

posiadającego II stopień specjalizacji w zakresie ginekologii i położnictwa. 

 

Podczas zajęć w ramach przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie 

poruszył on z uczniami następujące zagadnienia: 

- Metody i środki antykoncepcji. Sposoby ich działania i zasady doboru. 

- Choroby przenoszone drogą płciową i zapobieganie im. AIDS: profilaktyka, 

aspekt społeczny i etyczny, chory na AIDS w rodzinie. 

- Trudności w osiąganiu tożsamości płciowej, możliwości pomocy.  

- Normy zachowań seksualnych. Przemoc i przestępstwa seksualne; 

możliwości zapobie gania, sposoby obrony. 

Informacja o ośrodkach pomocy psychologicznej, medycznej i prawnej. 
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Zajęcia prowadzone 
przez doktora Szczuraka. 



Kolejnym programem, którego zadaniem jest podnoszenie świadomości 

zdrowotnej naszych uczniów, jest program “HIV / AIDS – drogi roznoszenia 

zakażenia”. Koordynatorem programu jest szkolny pedagog, który tak 

relacjonuje jego realizację: 

 

 “Program ten realizowany jest w naszej szkole od bardzo wielu lat. Co rok młodzież 

przychodząca z gimnazjum ma możliwość sprawdzić podczas aktywnych 

warsztatowych zajęć swoja wiedzę o HIV/AIDS. 

Zajęcia przebiegają w następujący sposób: 

„Rozkładam na stolikach przed uczniami kartki z napisami: RYZYKO ZAKAZENIA, 

NIE WIEM oraz trzecią kartkę z napisem BEZPIECZNE.  

Następnie każdy uczeń wyciąga jedną lub kilka kartek ze zbioru obrazków lub opisów 

sytuacji, zachowań, czynności i działań ludzi związanych 

z życiem codziennym człowieka. 
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Po krótkim zastanowieniu uczeń kładzie kartkę, która wylosował na miejsce 

oznaczone kartką – BEZPIECZNE  / NIE WIEM / RYZYKO ZAKAŻENIA, w zależności 

od swojej dotychczasowej wiedzy. 

Następnie nauczyciel omawia każdy wybór ucznia dopytując się pozostałych uczniów, 

czy mają jakieś wątpliwości, co do miejsca ułożenia kartki, ewentualnie uzupełniając 

informacje, których młodzież nie dodała. 

Bardzo często po takich zajęciach przeprowadzany jest test i konkurs wiedzy 

z zapamiętanych wiadomości na temat HIV/AIDS. Jeśli szkoła ma większe możliwości 

finansowe konkurs ten jest przeprowadzany z nagrodami.” 

 

 

W bieżącym roku szkolnym kilkoro naszych uczniów brało udział 

w konkursie na zakładkę do książki  propagującą wiedzę na temat AIDS 

organizowanym przez Krajowe Centrum ds. AIDS. 
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Wielkim problemem czasów współczesnych, można powiedzieć chorobą 

cywilizacyjną jest otyłość. Chętni uczniowie naszej szkoły przez cały rok szkolny 

biorą udział w projekcie prowadzonym wraz z firma Telecare 

“Program profilaktyki żywieniowo-otyłościowej 

dla młodzieży z powiatu zawierciańskiego". 

 

Celem projektu jest optymalizacja masy ciała przy jednoczesnym odpowiednim 

rozwoju fizycznym i psychologicznym dziecka pod okiem lekarza i pedagogów, 

promowanie zdrowego trybu życia i wpojenie postaw, które będą przynosić 

korzyści także w życiu dorosłym.  

 

Biorąc udział w w/w projekcie nauczyciele wraz z lekarzem dietetykiem 

monitorują zachowania osób w nim uczestniczących przez dobór odpowiedniej 

diety i ćwiczeń fizycznych - są to kluczowe zagadnienia dla rozwiązania 

problemu otyłości. Monitorujemy także BMI młodzieży. 
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Program pozwala rozpoznać ewentualne schorzenia, których następstwem 

są odchylenia od normy wagi ciała takie jak problemy ze stawami, 

kręgosłupem czy cukrzyca.  

 

Zespól Szkół im. Oskara Langego w Zawierciu jako szkoła przyjazna młodzieży, 

dla której ważne jest dobro i zdrowie podopiecznych, 

wychodząc naprzeciw narastającemu problemowi nadwagi wśród młodzieży 

razem z firmą Telecare Sp. z o.o., w ramach projektu dokłada wszelkich starań na rzecz 

walki z otyłością i chorobami, które są wynikiem nadmiernej masy ciała. 
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Nasi uczniowie w bieżącym roku szkolnym, podobnie jak w latach poprzednich, 

wzięli także udział w eliminacjach szkolnych i etapie rejonowym 

XXI Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. 

Jak piszą organizatorzy olimpiady na swojej stronie internetowej “celem 

konkursu jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania 

o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony 

i doskonalenia zdrowia poprzez rozbudzanie zainteresowania własnym 

zdrowiem i problematyką prozdrowotną, prowadzenie edukacji dot. czynników 

zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia, a także inspirowanie 

młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań 

promujących zdrowy styl życia.” 

 

Udział w olimpiadzie doskonale wpisał się w realizację naszego zadania 

dotyczącego dbania o bezpieczeństwo zdrowotne. 
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W dniach 9 i 10 kwietnia 2013 r. uczniowie naszej szkoły zostali poddani 

badaniom przesiewowym wzroku i słuchu. Badania te przeprowadził 

przeszkolony pracownik Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Zawierciu 

posługując się platformą badań zmysłów. Program ten udostępniony został 

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Zdrowia.  

Okazało się, że już w tak młodym wieku nie omijają nas kłopoty ze słuchem 

i wzrokiem. Uczniowie, których wyniki badania nie są zadowalające otrzymali 

ustną informację dotyczącą problemu oraz zostali skierowani do lekarza 

rodzinnego, który powinien ich kierować na wizytę do laryngologa i okulisty. 

 

Przed nami całe życie, warto więc zadbać o poprawę wzroku i słuchu, 

by w starszym wieku funkcjonować bezpiecznie w społeczeństwie. 
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Badania przesiewowe wzroku i słuchu. 
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Wymienione w sprawozdaniu przejawy naszej działalności służą zapewnianiu 

bezpieczeństwa zdrowotnego wśród młodzieży. 

 

Mamy nadzieje, że w dorosłym życiu naszych uczniów nie znajdzie zastosowania 

przysłowie mówiące o tym, że Jan nie umie tego, czego Jaś się nie nauczył. 

 

Uczymy, jak dbać o swoje zdrowie, 

by bezpiecznie i komfortowo żyć w przyszłości. 
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