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Dzień pierwszy dniem koloru żółtego          

21.03.2014r. (piątek) 

 

1. Uroczyste rozpoczęcie Tygodnia Profilaktyki – sala gimnastyczna, 

godzina 10.00. Zaprezentowanie harmonogramu obchodów Tygodnia 

Profilaktyki. 

2. Prezentacja projektu edukacyjnego: „Alfabet zdrowia” –uczniowie             

klasy II, sala gimnastyczna, godz. 10.15 - (osoba odpowiedzialna-                

D. Głowiński). 

3. Turniej halowej piłki nożnej pod hasłem „Nie daj się wciągnąć-postaw na 

sport” - sala gimnastyczna, godziny 11.00-13.20 (osoby odpowiedzialne:                         

P. Siekierski, A. Tarka). 

 

 

Dzień drugi dniem koloru zielonego 

24.03.2014r. (poniedziałek) 

 

1. Poinformowanie o konkursie literackim na bajkę profilaktyczną „ Nie daj 

się wciągnąć”  (osoba odpowiedzialna: M. Brzozowska, M. Puchała). 

2. Prezentacja i konkurs „AIDS-zagrożenie XXI w.” (osoba odpowiedzialna: 

A. Stasiak). 

 

 



 

Dzień trzeci dniem koloru czerwonego 

25. 03 2014r. (wtorek) 

 

1. Realizacja konkursu na  Miss i Mistera  kultury osobistej i dobrego 

zachowania (osoby odpowiedzialne Rzecznicy Profilaktyczni,                  

M. Kazimierczak). Harmonogram konkursu do wglądu od dnia                

21. 03. 2014r. 

2. Prezentacja projektu edukacyjnego: „Żyję zdrowo i odpowiedzialnie-nie 

ulegam nałogom” –uczniowie klasy II, sala gimnastyczna, godz. 10.00 - 

(osoba odpowiedzialna- O. Kubik) 

3. Konkurs wiedzy z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego                   

dla trzech przedstawicieli z każdej klasy przeprowadzony podczas 

drugiej godziny lekcyjnej  (osoby odpowiedzialne: T. Kluczkowska,                      

M. Kazimierczak ). Harmonogram konkursu do wglądu od dnia             

13. 03. 2014r. 

 

 

Dzień czwarty dniem koloru niebieskiego 

26. 03. 2014r. (środa) 

 

1. Pokaz udzielania pierwszej pomocy uczniów klas trzecich dla uczniów    

pierwszych i drugich klas wg harmonogramu (osoba odpowiedzialna:  

T . Kluczkowska). 

2. Prezentacja pokazu udzielania pierwszej pomocy przez ratowników 

medycznych ze sztabu PCK w Bełchatowie dla uczniów klas trzecich 

(osoba odpowiedzialna: A. Tarka). 

 

 



Dzień piąty dniem koloru pomarańczowego 

27. 03. 2014r. (czwartek) 

 

1. Podczas szóstej i siódmej godziny lekcyjnej przeprowadzenie konkursu 

plastycznego „Naucz się mówić - nie” . Regulamin konkursu dostępny             

u Pani B. Stępień od dnia: 20.03.2014 r. (komisja konkursowa:                 

B. Stępień, M. Kazimierczak, K. Klemczak) 

2. Zajęcia profilaktyczno – wychowawcze dla klas drugich i trzecich                   

na temat współczesnych uzależnień z pedagogiem socjoterapeutą Anną 

Kurnicą z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Zelowie. 

Uczniowie kl. IIa w sali nr 8 w godzinach 7.45-9.25, uczniowie klasy IIb 

w sali nr 8 w godzinach 9.35-11.20 (osoba odpowiedzialna:                           

M. Kazimierczak). 

Spotkanie klas: IIc , IIIa, IIIb, IIIc  z terapeutą odbędą się 3.04.2014r.               

i 10.04.2014r.  

3. Podsumowanie Tygodnia Profilaktyki, ogłoszenie wyników konkursów, 

rozdanie nagród. 

Wydarzenia towarzyszące obchodom Tygodnia Profilaktyki: 

 Spotkanie uczniów z klas drugich i trzecich z p. kurator Lidią Pawłowicz 

nt skutków prawnych spożywania i posiadania narkotyków i alkoholu 

13.03.2014r., 20.03.2014r (osoba odpowiedzialna: M. Dylewicz). 

 Wykonanie gazetki profilaktycznej „Nie daj się wciągnąć – znajdź 

właściwe rozwiązanie” dotyczącej szkodliwości palenia papierosów, 

wyeksponowanie jej na górnym korytarzu szkoły (osoba odpowiedzialna: 

M. Kazimierczak).  

 Prezentacja i pogadanka nt profilaktyki raka szyjki macicy dla wszystkich 

uczennic gimnazjum z lekarzem ginekologiem- 13.03.2014r. (osoba 

odpowiedzialna: M. Kazimierczak). 



 20.03.2014r –wycieczka do kina uczniów klas pierwszych na film 

pt.:”Obietnica” podejmujący problematykę uzależnienia od komputera, 

Internetu a także cyberprzemocy (osoba odpowiedzialna:                               

M. Brzozowska). 

 Przygotowanie ulotki informacyjnej dla rodziców dotyczącej realizacji 

Programu Profilaktyki Palenia Tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie” 

(osoba odpowiedzialna: M. Kazimierczak).  

 Dostarczenie wychowawcom klas scenariuszy lekcji wychowawczych                 

o tematyce profilaktycznej: „Uwierz w siebie”, „Naucz się mówić-nie”  

do realizacji w Tygodniu Profilaktyki (osoba odpowiedzialna:                         

M. Kazimierczak). 

 Pogadanka profilaktyczna z funkcjonariuszem Komisariatu Policji                   

w Zelowie – uczniowie klas pierwszych-28.03.2014r. (osoba 

odpowiedzialna: T. Kluczkowska) 

 

Jeśli identyfikujemy się z postawą życzliwości i wzajemnego 

zrozumienia, przychodzimy do szkoły w odpowiednim kolorze stroju 

przypadającym na dany dzień Tygodnia Profilaktyki.  

 

 

 

 Uczniowie, którzy przyjdą ubrani w stroje odpowiedniego koloru nie 

mogą dostać jedynki  w danym dniu!!!!!!! 
 

(osoby odpowiedzialne: M. Kazimierczak, K. Klemczak i rzecznicy 

profilaktyczni) 

 

 

 

Przygotowanie dekoracji: 

 Transparent na holu głównym oraz plakaty; osoby odpowiedzialne:                 

U. Borowska, D. Głowiński 

  
 

Członkowie Zespołu Profilaktyki                

                                                                                   serdecznie dziękują! 


