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Zespół Szkół Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego 
w Czarnocinie 

 

ul. J. Poniatowskiego 5, 97-318 Czarnocin 
Tel./fax.: (044) 616-51-23 

 
 

www.zsr.czarnocin.edu.pl            e-mail: zsr@czarnocin.edu.pl 
 

 
 

Działania wychowawczo – profilaktyczne 
w Zespole Szkół Rolniczych im. Juliusza 

Poniatowskiego w Czarnocinie 
 
 

- rozwijamy i upowszechniamy idee Szkół Promujących 
Zdrowie w ramach programu „W Czarnocinie życie zdrowo 
płynie”  

- otrzymanie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie byłoby dla nas 
dużym sukcesem i zwieńczeniem naszej pracy na rzecz promocji zdrowia. Ponadto 
zachęciło nas to do dalszej pracy w celu otrzymania Polskiego Certyfikatu Szkoły 
Promującej Zdrowie i włączenia naszej placówki do Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie.  

 

- od wielu lat należymy do Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. W naszej szkole 
działa Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Tęcza”, który zajmuje się promocją zdrowia 
poprzez wyczynowe i amatorskie uprawianie sportu. LUKS „Tęcza” we współpracy 
z innymi szkołami należącymi do Zrzeszenia LZS organizuje szereg imprez sportowych 
na szczeblu gminnym i powiatowym.  

 
- w szkole zorganizowano zajęcia dla rodziców z zakresu edukacji prozdrowotnej 
dostosowane do ich potrzeb i zainteresowań nt: „Agresja i przemoc wśród młodzieży”, 
„Przeciwdziałania narkomanii wśród młodzieży”. Szkoła współpracuje w zakresie 
promocji zdrowia z różnymi organizacjami, instytucjami i innymi szkołami. Do realizacji 
wybranych zadań w projekcje zaproszono specjalistów np.: psychologów z Centrum 
Diagnozy, Edukacji i pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej z Koluszek. 

 
- szkoła podjęła działania zmierzające do wybudowania hali sportowej.  
 
- współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Czarnocinie 
Wśród wielu zadań samorządu gminnego ważne miejsce zajmuje promocja i ochrona 
zdrowia.  

 
- organizujemy spotkaniach z policjantem z wydziału prewencji Miejskiej Komendy Policji 
w Piotrkowie Tryb. „Odpowiedzialność karna nieletnich za przestępstwa” 
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- organizujemy apele profilaktyczne np.: „Stop paleniu papierosów’ oraz konkursy 
poświęcone promocji zdrowia, problematyce antynikotynowej „Palenie tytoniu, 
czy zdrowy rozsądek?” 

 
-we współpracy z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej przy Urzędzie 
Marszałkowskim w Łodzi braliśmy udział w ogólnopolskiej akcji „Bliżej siebie - dalej 
od narkotyków”. W ramach tej akcji była prowadzona pedagogizacja rodziców 
z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. 

 
- nasza kadra pedagogiczna systematycznie doskonali swoje umiejętności w zakresie 
promocji zdrowia poprzez udział w różnych formach doskonalenia m.in.: „Interwencja 
profilaktyczna wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi”, 
„Przeciwdziałanie agresji w szkole”. 

 
- w roku szkolnym 2005/2006 wdrożyliśmy program „Popularyzowania zasad zdrowego 
stylu życia” 

 
- szkoła współpracuje z Zarządem Oddziału Polskiego Towarzystwa Dietetyki w Łodzi 
przy Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki.   

 
- organizujemy Światowy Dzień Zdrowia. 
 
- przygotowujemy uczniów do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: 
żywienie człowieka.  

 
- uczestniczymy w przeglądzie potraw wielkanocnych ziemi piotrkowskiej „Stoły Dawniej 
i Dziś”. Za przygotowanie stoiska szkoła uzyskuje corocznie wyróżnienia i nagrody 
pieniężne, które przeznaczamy na uzupełnienie wyposażenia w pracowni żywienia. 

 
- corocznie obchodzimy Światowy Dzień Walki z AIDS organizując z tej okazji apel 
i konkurs na temat zapobiegania zakażeniom HIV i chorobom przenoszonym drogą 
płciową. 

 
- współpracujemy z Zarządem Rejonowym PCK w Piotrkowie Tryb biorąc corocznie udział 
w akcji „Młoda krew ratuje życie”, konkursach dotyczących wiedzy na temat 
Międzynarodowego Prawa Humanitarnego. Młodzież uczestniczyła w Rejonowych 
Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK. 

 
- współpracujemy z Państwowa Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi 
biorąc udział w programie edukacyjnym „Kultura Bezpieczeństwa” realizowanym 
w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej „Młodzi pracownicy- bezpieczny 
start”, której celem jest podniesienie świadomości młodzieży w zakresie bezpieczeństwa 
pracy. 

 
- współpracujemy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach biorąc 
udział w olimpiadach, których celem jest propagowanie wśród uczniów problematyki 
ekologicznej i zagadnień związanych z ochroną środowiska. 
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- opracowaliśmy i wdrożyliśmy do realizacji autorski program Ta sama chwila” 
Celem głównym programu wychowawczo – profilaktycznego „Ta sama chwila…” 
jest obniżenie poziomu nudy wśród młodzieży Zespołu Szkół Rolniczych im. Juliusza 
Poniatowskiego w Czarnocinie. 
W ramach realizacji w/w programu młodzież gromadzi środki finansowe na rzecz 
wychowanków Domu Dziecka w Piotrkowie Tryb. i pensjonariuszy Domu Opieki Help – 
Med w Raciborowicach jak również stara się nawiązać współpracę ze sponsorami. 
Zgromadzone pieniądze wykorzystywane są do przygotowywania poczęstunków, 
przedstawień oraz do zakupu artykułów plastycznych i upominków dla dzieci. 

 
- co roku organizujemy Tydzień Promocji Zdrowia dla całej społeczności szkolnej : 
2007 „Mam haka na raka” 
2008r. ‘Miej serce jak dzwon” 
2009 r. „Bądź bezpieczny w XXI wieku” 

 
- realizujemy autorskie programy: 
Program utrwalania i bogacenia tradycji szkoły 
Program rozwijania zainteresowań kulturalnych i uzdolnień młodzieży oraz jej aktywizacji 
do uczestnictwa w kulturze regionu 
Program rozwijania zainteresowań młodzieży nauka języka angielskiego i kultura państw 
europejskich 
Program edukacji ekologicznej „Mamy tylko jedną Ziemię” 


