„Bezpieczna droga do szkoły” w Zespole Szkół w Choroszczy
Na terenie szkoły prowadzone są bardzo licznie działania
sprzyjające poprawie zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. We wrześniu,
już po raz czwarty, podjęta została inicjatywa pod hasłem „Bezpieczna
droga do szkoły”. Miała ona na celu przypomnienie uczniom jak
bezpiecznie poruszać się po drogach i jakie podejmować działania w
przypadku, kiedy jesteśmy świadkami wypadku.
W świetlicy i bibliotece uczniowie wykonali gazetki informacyjne
dotyczące bezpieczeństwa na drodze oraz telefonów służb alarmowych.

W dniach 14-18 września 2015 r. w ramach powyższej akcji odbył
się konkurs wiedzy pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”. Wzięło
w nim udział 24 uczniów gimnazjum. Uczniowie rozwiązywali test,
w którym udzielali odpowiedzi na pytania związane z bezpieczeństwem
poruszania się po drogach. Laureatami konkursu zostali:
Szymon Leszczyński III c, Diana Grabowska III b, Bartek Klimaszewski
III b, Krzysztof Radłowski III c, Jakub Żółkowski III a, Krystian
Kosakowski III d, Patrycja Sadowska III d, Marcin Krysztopik I a.
Konkurs przygotowały i przeprowadziły p. Anna Kozłowska, p. Alicja
Gniedziejko i p. Irena Słomińska.

W świetlicy zorganizowany został konkurs plastyczny „Bezpieczna
droga do szkoły i domu”. Jego celem głównym było promowanie idei
bezpiecznego poruszania się po drogach, szczególnie wśród dzieci
szkoły podstawowej, a także wsparcie działań edukacyjnych w zakresie
wychowania komunikacyjnego i zaangażowanie problematyką
bezpieczeństwa na drodze uczniów. Laureatami konkursu zostali:
Weronika Cylwik I b, Natalia Rydzewska VI a, Julia Mirończuk IVa,
Wiktoria Siemieniuk VI a, Katarzyna Markowska VI a, Aleksandra
Sołomianko IV b, Patrycja Malinowska I b, Martyna Denisiuk IV a,
Wiktoria Mróz VI a. Uczniowie otrzymali nagrody w postaci elementów
odblaskowych.
W dniach 21-30 września 2015 r. w świetlicy szkolnej odbył się cykl
warsztatów pierwszej pomocy. Szkolenia „I Ty możesz udzielić
pierwszej pomocy” przeprowadziły p. Beata Guziejko i p. Barbara Joka
przy wsparciu Pani Agnieszki Łuniewskiej. W warsztatach wzięło udział
ponad 40 uczniów z klas 4-6. Ich celem było przygotowanie
najmłodszych dzieci do tego, by w nagłych sytuacjach umiały udzielać
fachowej pomocy tym, którzy jej potrzebują.
Podczas pierwszych warsztatów dzieci zostały przeszkolone
w zakresie praktycznego udzielania pierwszej pomocy podczas:
omdlenia, złamania, zranienia, krwotoku z nosa, oparzenia oraz
komunikatu wezwania karetki pogotowia; p. Beata Guziejko
przypomniała również numery alarmowe.

Wśród uczniów przeprowadzone zostały również warsztaty
ratownicze, przygotowujące dzieci do udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, czyli do momentu przyjazdu lekarza. Szkolenie dzieci
obejmowało poznanie wszystkich etapów takiej pomocy czyli:
bezpieczeństwo
swoje
i
poszkodowanego,
ocena
stanu
poszkodowanego, sprawdzenie czynności życiowych, wołanie o pomoc,
wzywanie pomocy. Następnie przy wsparciu p. Barbary Joki ćwiczyły
treść wezwania i pozycję boczną bezpieczną (ustaloną). Najbardziej
emocjonujące i ciekawe były wdechy ratownicze, uciski klatki piersiowej
na fantomach.
W ramach lekcji zajęć technicznych, prowadzonych przez p. Piotra
Smalaka, w szkole podstawowej i gimnazjum zostały przypomniane
i utrwalone zasady bezpiecznego poruszania się po drogach pieszo i na
rowerze. Tematem wiodącym w szkole podstawowej była odpowiedź na
pytanie: „Co powinienem zrobić jako pieszy i rowerzysta, aby inni uczestnicy
ruchu drogowego widzieli go na drodze?”. Gimnazjaliści mieli za zadanie
odpowiedzieć na pytania dotyczące bezpiecznej drogi do szkoły: „Jak
jest? Co należy zrobić? i Dlaczego nie jest tak jak powinno być?”.
Podsumowaniem omawianych zagadnień w szkole podstawowej
i gimnazjum były testy przeprowadzone w świetlicy szkolnej.
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