
W dniach 26.11.2018 r. - 30.11.2018 r. w ramach Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego szkoły odbędzie się akcja pt. „Tydzień Walki z Nałogami”. 

 

Celem akcji jest: 

- uzmysłowienie uczniom, jakie konsekwencje niesie z sobą zażywanie substancji 

  psychoaktywnych (papierosy, narkotyki, alkohol, dopalacze, napoje energetyzujące), 

- budowanie solidarności zespołowej i rywalizacji fair play 

- ukazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, 

- kultywowanie zwyczajów szkolnych, 

- kształtowanie pozytywnych postaw oraz zachowań, szczególnie w zakresie właściwych                         

  relacji rówieśniczych. 

 

Harmonogram działań: 

 

PONIEDZIAŁEK 1. Projekcja filmu pt. „Klasa”- dla klas IV – 2 godz. 

lekcyjna 

2. Spotkanie z przedstawicielem PSS-E w Radomsku                     

dla klas VIII na 3.godzinie lekcyjnej, dla klas III 

gimnazjum na 4 godzinie lekcyjnej. 

3. Gry i zabawy sportowe dla klas IV-VII i dla klas I-III. 

WTOREK 1. Spotkanie z przedstawicielem „Naturhouse 

- 2 godzina lekc. - kl.VI 

- 3 godzina lekc. - Kl. VII. 

ŚRODA 1. Zajęcia profilaktyczne na lekcjach informatyki. 

2. Zajęcia profilaktyczne z pedagogiem dla klas I-III (II 

zmiana). 

CZWARTEK 1. Spotkanie z wolontariuszem J. Kacprzakiem 

- 1 godz. lekcyjna klasa VI a 

- 1 godz. lekcyjna klasa VI b 

- 1 godz. lekcyjna klasa VI c. 

       2.   Wyjście do sądu i spotkanie z kuratorem i sędzią  
             rodzinnym  dla wszystkich klas VIII. 

PIĄTEK 1. Happening plastyczny dla klas I-III. 

2. Zajęcia profilaktyczne z pedagogiem dla klas I-III (I 

zmiana). 

3. Spotkanie z przedstawicielem policji nt. cyberprzemocy 

dla klas VI i VII. 

 

 

 



 

Ponadto uczniowie mogą wziąć udział w szeregu proponowanych konkursów: 

 

1. Happening plastyczny  „Żyjmy zdrowo i kolorowo” (klasy I-III) .                      

2. Konkurs literacki na rymowankę dla klas IV- VI pt.: ,,Dopalacze-wypalacze”. 

3. Gry i zabawy sportowe, dla klas  IV- VII  PSP . 

4. Konkurs literacki „Życie nie po to jest by brać”. 

    - klasy IV- VI 

    - klasy VII, VIII i III g 

5. Konkurs na kalendarz pt. „Wolny od nałogów każdego dnia”. 

6. Konkurs na profilaktyczny spot filmowy dla klas VII, VIII i III g. 

7. Turniej warcabowy dla klas I-III SP.  

8. Turniej szachowy dla klas IV- VI. 

9. Krzyżówka dla klas VII, VIII i III PG. 

10. Międzyklasowy konkurs plastyczny na wykonanie transparentu dla klas IV- VI  

      pt. „Wybieram Życie”. 

11. Konkurs gry w Connect 4, czyli „cztery w rzędzie” w dwóch kategoriach: 

      - klasy I-III 

      - klasy IV -VI. 

12. Konkurs na grę planszową o tematyce profilaktycznej dla klas VII, VIII i III g. 

 

 


