
 

 

W dniach od 24 do 28 lutego 2020 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II  

w Staszowie trwał tydzień profilaktyki, który jak co roku  organizowany jest we współpracy  

z różnymi instytucjami działającymi na terenie naszego miasta. 

Odbiorcami  tego wydarzenia byli uczniowie Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia, 

którzy wzięli udział w różnego rodzaju  warsztatach oraz prelekcjach.  

 

Młodzież z  klas II d i II c  uczestniczyła w wykładach przeprowadzonych przez pracownika 

PPPP w Staszowie Panią Agnieszkę Majewską. Tematem prelekcji była asertywności.  

W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość   zaznajomić się z różnymi technikami 

dotyczącymi tematu spotkania. 



 

Klasy I d, I c, I h oraz I a,  wzięły udział w wystąpieniu, na temat uzależnień, które 

przeprowadził Pan Tomasz Czerna, pracownik PPPP w Staszowie.  Pogadankę o nałogach  

przeprowadził również pracownik Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Staszowie,  Pani 

Dorota Wojnarowska, uczestnikami spotkania były klasy II f i II b. Ponadto uczniowie 

Ekonomika mieli możliwość obejrzeć spektakl „DNO”, który został przygotowany przez 

młodzież z klasy IV e. Główne hasło przedstawienia brzmiało:  „Dopalacze- ryzykujesz 

życiem.” Opiekunami tego wystąpienia byli: Pani Milena Kiliańska oraz Pan Bartosz 

Jabłoński. Spektakl był wystawiony także  podczas Seminarium „Zdrowie i profilaktyka  - 

świadomi w świecie zagrożeń”. 

 



Podczas  tygodnia profilaktyki gościliśmy również pracownika Komendy Powiatowej Policji 

w Staszowie asp. szt.  Grzegorza Makułę, który dla uczniów klasy I f, oraz II g wygłosił 

prelekcję na temat: „Mowa nienawiści w Internecie, a odpowiedzialność prawna”.  

Klasa II e technikum żywienia i usług gastronomicznych pod okiem pani Magdaleny 

Stęplewskiej, podczas warsztatów „Zdrowe odżywianie” przygotowała smaczne i pełne 

wartości odżywczych przekąski. 

 Niezwykle ciekawym, okazało się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które 

przeprowadzili Pracownicy Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie. Adresatami kursu byli 

uczniowie klas II g oraz III b.  

Zgodnie z tradycją, w tygodniu profilaktyki, mieliśmy kolorowe dni. I tak,  we wtorek był 

dzień „Smak pomarańczy”, a w piątek „Niebiesko mi”.  Uczniowie posiadający w tym dniu 

widoczny element w danym kolorze byli zwolnienie z odpowiedzi ustnej.  

  25 i 26 lutego 2020 Samorząd Uczniowski przeprowadził zbiórkę charytatywną dla Julii 

Wilczewskiej. Ponadto zorganizowaliśmy  mecz charytatywny pomiędzy uczniami  

i nauczycielami, gdzie również były zbierane fundusze na rzecz chorej dziewczynki. 

 

W czwartek chętni nauczyciele oraz uczniowie uczestniczyli w seminarium „Zdrowie  

i profilaktyka  - świadomi w świecie zagrożeń”.  

Ogromnym zainteresowaniem wśród naszych uczniów okazały się wykłady „Czym jest 

mediacja?” przeprowadzone przez pracownika Sądu Rejonowego w Staszowie, a także 

warsztaty pod hasłem „Stop przemocy w szkole”, przygotowane przez pracownika OSP.  



Ostatniego dnia , czyli w piątek, młodzież z klas I Technikum oraz BSIS wzięła  udział w 

konkursie plastycznym pod hasłem : „7 kwietnia 2020 Światowy dzień Zdrowia”. Nagrodą za 

zajęcie pierwszego miejsca był bon dla zwycięskiej klasy, na jeden dzień bez pytania, który 

zdobyła klasa I g . 

Tydzień profilaktyki już na stałe zagościł w kalendarzu naszej szkoły. Podsumowując, był to 

czas niezwykle intensywny i bogaty w nowe doświadczenia. Młodzież naszej szkoły miała 

okazję uczestniczyć w różnorodnych warsztatach, wykładach czy kursach, które bez 

wątpienia na długo pozostaną w ich pamięci.  
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