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Działania ucmiów [ Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza 
w Kędzierzynie - Koźlu podjęte 

w ramach akcji prozdrowotnej. 

Temat akcji: 

"Uprzedzić czerniaka" 

I. Przeprowadzenie konkursu na spot radiowy, film dla uczmow szkół 

ponadgimnazjalnych naszego powiatu promujący profilaktykę czerniaka 
Konkurs został ogłoszony we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych 
i został objęty honorowym patronatem przez Prezydenta Kędzierzyna-Koźla. 

2. Przeprowadzenie konkursu na ulotkę dla uczniów I LO zachęcający do 
badania skóry i ochrony przed czerniakiem. 

3. Opracowanie ankiety badającej wiedzę i Oplruę na temat profilaktyki 
czerniaka a następnie przeprowadzenie ankiety wśród 150 osobowej grupy 
ucmiów i nauczycieli l LO. Opracowanie wyników ankiety. 

4. Przygotowanie i przedstawienie prezentacji ucmiom Medycznego Studium 
Zawodowego, Zespołu Szkół Zawodowych Żeglugi Śródlądowej i Zespołu 
Szkół nr l. 

5. Nagranie filmu nauczycieli I LO zachęcającego do badania matnion skóry. 

6. Przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej na temat 
profilaktyki czerniaka we wszystkich klasach o prof. biologicmo 
chemicmym I LO. 

7. Zorganizowanie spotkania z udziałem pani dr n. med. Haliny Przenicmej , 
chirurga onkologa z Opola, dla uczniów wszystkich klas biologicmo
chemicmych l LO, które połączono z wręczeniem nagród uczestnikom 
konkursu na ulotkę, spot radiowy, film. 

Jury konkursu w składzi e : dyrektor I LO Ryszard Więcek, opiekun Szkolnego 
Koła PCK Zofia Haliniak, opiekun Koła HDK Katarzyna Polinowska - Miłek 
przymało następujące nagrody: 



r 
W kategorii konkurs multimedialny na spot telewizyjny przyznano dwie 

nagrody: 
I miejsce zajęła, wygrywając bon upominkowy o wartości 150 zł do salonu 

Empik klasa 2g z I LO, 
n miejsce zajął, wygrywając bon upominkowy o wartości 100 zł do salonu 
Empik Szymon Arent z Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej. 
W kategorii konkurs multimedialny na spot radiowy przyznano jedną 

nagrodę: 

I miejsce zajęli, wygrywając bon upominkowy o wartości 100 zł do salonu 
Empik Maja Obrębska z kI. 2c i Alex Kirian z kI. 3d. I LO 
W kategorii konkurs plastyczny na ulotkę informacyjną przyznano jedynie 

wyróżnienia 

Annie Nowak z kl. 2b oraz Patrycji Czarnocie z kI. 1 b.z l LO, które 

otrzymały bony o wartości 50 zł. 
Wszystkie nagrodzone filmy i spoty radiowe zostały zaprezentowane w auli 
w tym spot nakręcony przez nauczycieli l LO. 
Zwycięski spot radiowy jest emitowany w Radiu Park. 

8.Z materiałów konkursowych utworzono ulotki rozdawane w społeczności 
lokalnej (szkoły, galeria handlowa, główne ulice. 
Akcja była dopełnieniem spotów radiowych i prelekcji w szkołach. 
Zakończyła się 14 marca 2017 

~KTORILO 

~I 


