Zespół Szkół nr 11

Lublin, dn. 24.03.2013r

ul. Farbiarska 8
20-107 Lublin
Numer szkoły – 789

Sprawozdanie z realizacji Zadania nr 3 w II Ogólnopolskim Konkursie (druga tura)
pt. Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń.

Realizacja tego zadania miała na celu uświadomienie uczniom które z ich zachowań i
zachowań innych ludzi stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia.

Podjęto następujące działania:
1. edukacja przeciwpożarowa
2. spotkania z przedstawicielami policji
3. edukacja prozdrowotna

Edukacja przeciwpożarowa
W ramach przygotowania przeciwpożarowego w listopadzie na boisku szkolnym wraz z
nauczycielami późnym popołudniem przy współudziale przedstawiciela Straży Pożarnej
uczniowie przeprowadzili symulacje pożaru celem przypomnienia obsługi gaśnic.

14.11.2012 Symulacja pożaru na boisku szkolnym

Również dla całej społeczności naszej szkoły został przeprowadzony próbny alarm
ewakuacyjny. Uczniowie poznali drogi ewakuacji oraz instrukcje i przepisy
przeciwpożarowe. Akcja przebiegła bardzo sprawnie.

16.11.2012 Ewakuacja licealistów z budynku szkoły oraz sprawdzanie sprzętu gaśniczego

Spotkania z przedstawicielami policji
W dniu 5 grudnia 2012r w naszej szkole zainaugurowana została współpraca z policją w
ramach programu Bezpieczny Uczeń, Bezpieczna Szkoła.
Odbyła się seria spotkań klas I i II LO i gimnazjum z przedstawicielami policji : panią
psycholog Jolantą Wąsoską oraz panią psycholog nadkomisarz Teresą Wąsikowską.

05.12.2012 Spotkanie młodzieży z przedstawicielami policji
Spotkanie rozpoczęło się od zdefiniowania pojęć osoby nieletniej i niepełnoletniej, oraz kto
może być pociągnięty do odpowiedzialności i jakie może ona mieć formy (prace społecznie
użyteczne). Następnie Panie wyjaśniły jakie środki podejmuje Sąd Rodzinny w celu poprawy
zachowania młodych ludzi.
Kolejnym punktem spotkania było zdefiniowanie przemocy i jej form. Największy nacisk
został położony na stalking z podkreśleniem ochrony jaką daje młodemu obywatelowi
Konstytucja RP oraz prawo unijne. Również zostały umówione zagadnienia które mają
wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa młodych ludzi..
Ostatnim punktem spotkania była dyskusja na temat uzależnień na których to obfitość
młodzież jest obecnie narażona. I to nie tylko alkohol, papierosy, narkotyki, leki, słodycze,
jedzenie, ale również coraz bardziej popularne napoje energetyczne, nadmierne spożycie
kawy i zakupoholizm.

Edukacja prozdrowotna
Dla uczniów naszej szkoły również odbyły się prelekcje nt zdrowego stylu życia. Szkolna
pielęgniarka wspólnie z nauczycielami biologii realizują profilaktyczne programy
prozdrowotne : „różowa wstążeczka” i kampanię zapobiegania HIV i AIDS.
Licealiści również ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy oraz zakładanie wybranych
sprzętów ortopedycznych, np. kołnierza.

XII 2012 / II 2013 Doskonalenie przez uczniów umiejętności z zakresu ratownictwa
medycznego

Założone w trakcie realizacji tego zadania i cele zostały osiągnięte. Nasi uczniowie potrafią
rozpoznać niewłaściwe zachowania zagrażające bezpieczeństwu oraz udzielanie pierwszej
pomocy przedmedycznej.
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