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X.2.2. Program edukacyjny „Trzymaj Form !” – VI edycja 

        Program „Trzymaj Form !" wspó realizowany jest  

z G ównym Inspektorem Sanitarnym oraz Polsk  

Federacj  Producentów ywno ci Zwi zek Pracodawców 

w ramach realizacji strategii wiatowej Organizacji 

Zdrowia (WHO) dotycz cej diety, aktywno ci fizycznej

i zdrowia.  

 

Celem programu jest zwi kszenie wiadomo ci dotycz cej wp ywu ywienia  

i aktywno ci fizycznej na zdrowie uczniów oraz ich rodziców, pog bienie wiedzy w zakresie 

znaczenia zbilansowanej diety i aktywno ci fizycznej dla organizmu cz owieka, kszta towanie 

zmiany postaw i zachowa  zwi zanych z prawid owym ywieniem, odpowiedni  jako ci  

zdrowotn  ywno ci  i aktywno ci  fizyczn . 

W roku szkolnym 2011/2012 PIS woj. wielkopolskiego realizowa a VI edycj  programu dla 

uczniów V i VI klas szkó  podstawowych oraz I-III klas gimnazjalnych. W programie wzi o 

udzia  78553 uczniów (41,4% ogólnej liczby uczniów w klasach I-III gimnazjów i klasach V-VI 

szkó  podstawowych) z 820 szkó  podstawowych i gimnazjalnych (43,5% ogólnej liczby 

gimnazjów i szkó  podstawowych). 

VI edycja przebiega a pod has em: „Rodzino-trzymaj form ”. Tak sformu owane has o mia o 

s u y  wzmocnieniu zaanga owania i uczestnictwa rodziców w dzia aniach programowych, 

rozszerzeniu dzia a  edukacyjnych na rodowisko domowe m odzie y szkolnej oraz zwi kszeniu 

efektywno ci oddzia ywa  programowych promuj cych wspó prac  rodziców ze rodowiskiem 

szkolnym. W ramach programu na terenie placówek szkolnych odby y si  liczne pokazy  

i wiczenia m.in.: uk adanie jad ospisów zgodnie z zasadami zbilansowanej diety (510), 

przyrz dzanie sa atek, surówek, kanapek itp. (454), zaj cia taneczne, aerobik, fitness, dodatkowe 

wiczenia gimnastyczne (689), zawody, turnieje sportowe i mecze (516), rajdy rowerowe lub 

piesze (385), tematyczne konkursy (409). 
Rys.6. Festyn rodzinny, Szko a Podstawowa w Bieganowie (PSSE Wrze nia) 
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Z informacji uzyskanych od realizatorów programu w szko ach oraz wizytacji (509) 

przeprowadzonych przez pracowników pionu o wiaty zdrowotnej i promocji zdrowia 

Pa stwowej Inspekcji Sanitarnej wynika o, e w ród osób bior cych czynny udzia  w programie 

zwi kszy a si  wiadomo  dotycz ca wp ywu ywienia i aktywno ci fizycznej na zdrowie oraz 

nast pi o wzmocnienie zaanga owania i uczestnictwa rodziców w dzia aniach programowych. 

 

X.2.3. Profilaktyka palenia tytoniu  

W 2012 roku PIS woj. wielkopolskiego podejmowa a ró norodne dzia ania  

w ramach profilaktyki palenia tytoniu, które wynika y z Narodowego Programu Zdrowia na lata 

2010-2013, Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, Programu 

Ograniczania Zdrowotnych Nast pstw Palenia Tytoniu w Polsce na lata 2010-2013 oraz  

Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Zmierza y one do podniesienia poziomu wiedzy na 

temat negatywnych skutków biernego i czynnego palenia, wskazywa y na korzy ci p yn ce  

z ycia wolnego od dymu tytoniowego, uczy y odpowiedzialno ci za zdrowie swoje i innych,  

a tak e asertywnych zachowa  osób niepal cych. 

W roku szkolnym 2011/2012 realizowano 3 programy edukacyjne dla dzieci i m odzie y: 

- „Czyste powietrze wokó  nas” dla dzieci w wieku przedszkolnym, w którym udzia  wzi o  

22959 (20 %) dzieci ucz szczaj cych do 435 (44,4%) przedszkoli i 335 (45,1%) oddzia ów 

przedszkolnych.  

- „Nie pal przy mnie, prosz ”, w którym udzia  wzi o 44809 (85,4%) uczniów klas I-III  

z 730 (61,24%) szkó  podstawowych. 

- „Znajd  w a ciwe rozwi zanie”, w którym udzia  wzi o 28351 (27,3%) uczniów klas IV-VI  

z 549 (46,1%) szkó  podstawowych i 34481 (30%) uczniów z 384 (65,2%) szkó  gimnazjalnych. 

Celem programów by o zwrócenie uwagi dzieci i m odzie y na pozytywne aspekty ycia bez 

tytoniu, negatywne skutki palenia oraz wykszta cenie u m odzie y umiej tno ci odmawiania, 

gdy s  cz stowani papierosami.  
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Rys.7. „Nie pal przy mnie, prosz ” – zaj cia  
w Pile  

Rys.8. „Znajd  w a ciwe rozwi zanie” – obchody  
w Turku 

  
 

Z okazji wiatowego Dnia Bez Tytoniu (31 maja) zorganizowano konkurs „Pali , nie 

pali  – oto jest pytanie?” polegaj cy na stworzeniu kola u pod tytu em: „Nie zadymiaj 

otoczenia! Nie zadymiaj mnie!” ukazuj cego skutki biernego palenia. Konkurs realizowany jest 

corocznie, od 2000 roku, jako element edukacji zdrowotnej prowadzonej w ród uczniów V klas 

szkó  podstawowych. W konkursie udzia  wzi o 1800 uczniów z 434 (36%) szkó  

podstawowych z terenu Wielkopolski. By a to ju  XII edycja konkursu, który cieszy si  

popularno ci  w ród uczniów i kadry pedagogicznej i na sta e wpisa  si  do szkolnych 

programów profilaktyki.  

Fina  konkursu odby  si  w Multikinie w Poznaniu. Wzi li w nim udzia  zwyci zcy etapów 

powiatowych i etapu wojewódzkiego wraz z nauczycielami i opiekunami oraz przedstawiciele 

Kuratorium O wiaty w Poznaniu i Wielkopolskiego Centrum Onkologii (WCO), którzy 

wspólnie z Wojewódzk  Stacj  Sanitarno-Epidemiologiczn  w Poznaniu ufundowali nagrody. 

 
Rys. 9. Uczestnicy fina u etapu powiatowego we 
Wrze ni 

Rys.10. Praca konkursowa 

 

Z okazji wiatowego Dnia Rzucania Palenia, przypadaj cego zawsze w trzeci czwartek 

listopada (15.11.2012 roku), WSSE w Poznaniu we wspó pracy z Wielkopolskim Centrum 


