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W dniu 31. 05.2012 roku o godzinie 8.00 w Zespole Placówek Oświatowych w Zbludowicach –
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II, odbyło się spotkanie uczniów wszystkich klas ( 180
uczniów) z przedstawicielem Placówki Terenowej KRUS w Busku- Zdroju, panem Andrzejem
Materkiem.

Organizatorem spotkania była pani pedagog Marzena Moczulska. Celem spotkania było
zapoznanie i przypomnienie uczniom zasad BHP w rolnictwie oraz bezpiecznego spędzania
czasu wolnego i wakacji w gospodarstwie rolnym. Odbył się również szkolny turniej wiedzy BHP
w rolnictwie pt. „ Na wsi bezpieczniej". Uczniowie klas IV- VI rozwiązywali test, który sprawdziła
komisja w składzie: pan Andrzej Materek, pedagog szkolny- pani Marzena Moczulska oraz
stażystka pani Agnieszka Sztuk. Zwycięzcami zostali:

I miejsce- Mikołaj Siepracki z klasy IV,

II miejsce – Łukasz Pysiak z klasy IV ,

III miejsce- Karolina Buczak z klasy V.

Uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez pana Andrzeja
Materka. Rozstrzygnięty został również szkolny konkurs plastyczny pt. „ Rodzina na medal".

I miejsce zajęli : Jaś Bębenek i Weronika Czyż z klasy I,

II miejsce- Amelia Tarnowska z klasy I,

III miejsce- Szymon Kuś z klasy I.

1/2

Poznajemy zasady BHP
Wpisany przez Dorota Kozieł-Kwaśniewska
piątek, 01 czerwca 2012 16:22 - Poprawiony środa, 13 czerwca 2012 17:57

Komisja wyróżniła również prace Oli Francuz, Moniki Boreckiej z klasy I, Zuzi Judasz z oddziału
przedszkolnego oraz Aleksandry Juszczyk z klasy VI. Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody
rzeczowe.

W drugiej części spotkania pani Dorota Kozieł- Kwaśniewska- koordynatorka programu
edukacyjnego „ Trzymaj Formę" przypomniała uczniom klas IV- VI podstawowe zasady
prawidłowego odżywiania się oraz zwróciła szczególną uwagę na aktywne spędzanie czasu
wolnego. Uczennice klasy VI przedstawiły zebranym przygotowaną przez siebie prezentację
multimedialną nt. zdrowego stylu życia. Uczniowie obejrzeli również filmy dotyczące tematyki
zdrowia. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali opracowane przez uczniów klasy VI
ulotki na temat zdrowego stylu życia.

Marzena Moczulska
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