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OLIMPIADY § KONKURSY § IMPREZY

W Szkole Podstawowej nr 2 w S³upsku ju¿ po raz
jedenasty zorganizowano Miêdzyszkolny Konkurs Wie-
dzy o HIV/AIDS. Od lat cieszy siê on du¿¹ popularno-
�ci¹ w�ród uczniów s³upskich szkó³ podstawowych.
Koordynatorkami tej cyklicznie odbywaj¹cej siê impre-
zy s¹ nauczycielki przyrody w Dwójce � Beata Jab³oñ-
ska-Szczypiñska i Maria Wenta. Organizacjê konkursu
i nagrody co roku sponsoruj¹ Rada Rodziców Szko³y
Podstawowej nr 2 w S³upsku i Wydzia³ Zdrowia i Spraw
Spo³ecznych Urzêdu Miasta w S³upsku.

Celami przy�wiecaj¹cymi organizacji Konkursu s¹:
Æ propagowanie podstawowej wiedzy dotycz¹cej

HIV/AIDS oraz uk³adu kr¹¿enia,
Æ zdobycie niezbêdnych informacji do podejmowania

przemy�lanych decyzji dotycz¹cych w³asnego zdro-
wia,

Æ kszta³towanie tolerancji wobec nosicieli wirusa HIV
i osób chorych na AIDS.

�ród³ami informacji dla uczniów przygotowuj¹cych
siê do konkursu s¹:
Æ ogólnie dostêpne broszury o HIV/AIDS,
Æ popularnonaukowa literatura zawieraj¹ca podstawo-

we informacje o HIV/AIDS,
Æ powszechnie dostêpne filmy edukacyjne,
Æ podstawa programowa kszta³cenia ogólnego dla sze-

�cioletniej szko³y podstawowej.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:
I. Zespo³owe rozwi¹zywanie testu sk³adaj¹cego siê

z 20 zadañ zamkniêtych.
II. Zespo³owe opracowanie dodatkowych zadañ otwar-

tych, tj.: wykonanie plakatu; rozwi¹zanie krzy¿ów-
ki, eliminatki, rebusu; opracowanie drzewka decy-
zyjnego dotycz¹cego tematyki konkursu. Wszystkie
niezbêdne pomoce do wykonania zadañ dodatko-
wych zapewniali organizatorzy, a prace wykonywane
by³y w czasie sprawdzania zadañ pisemnych przez
jury.

Suma punktów � otrzymanych przez 3-osobo-
we dru¿yny uczniowskie, z testu i opracowanego dodat-
kowego zadania � decydowa³a o zdobytym miejscu
w konkursie.

***
W roku szkolnym 2012/2013 Miêdzyszkolny

Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS odby³ siê 29 listo-
pada 2012 r. W turnieju uczestniczy³o siedem s³upskich
szkó³ podstawowych: SP 3, SP 8, SP 10, SP 4 , SP 6,
SP 5, SP 9). Szko³a Podstawowa nr 2, jako organizator,
nie bierze udzia³u w zmaganiach.

Po podsumowaniu wszystkich punktów wy³oniono
zwyciêzców tegorocznej edycji konkursu.
I. miejsce zdoby³a Szko³a Podstawowa nr 3, uzysku-

j¹c 66 punktów (opiekun � Anna Majchrzak),

II. miejsce � Szko³a Podstawowa nr 10, uzyskuj¹c 61
punktów (opiekunki � Bogumi³a Murawiejko i Ewa
Baran),

III. miejsce � Szko³a Podstawowa nr 8, uzyskuj¹c 59
punktów (opiekun � Bo¿ena Koz³owska).

Najwiêksz¹ liczbê punktów w punktacji indywidu-
alnej za test otrzymali uczniowie: Micha³ Kowalczyk ze
Szko³y Podstawowej nr 3 i Malwina Zbrojewska repre-
zentuj¹ca SP nr 10.

Nagrody dla zwyciêzców ufundowa³a Rada Rodzi-
ców Szko³y Podstawowej nr 2 oraz Wydzia³ Zdrowia
i Spraw Spo³ecznych Urzêdu Miasta w S³upsku.

Cieszy nas � organizatorów fakt, ¿e Miêdzyszkol-
ny Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS na sta³e wpisa³ siê
w kalendarz imprez s³upskich szkó³ podstawowych.
Mamy �wiadomo�æ, ¿e dziêki jego cykliczno�ci kolejni
uczniowie zdobywaj¹ i utrwalaj¹ wiedzê na temat HIV/
AIDS. Mamy te¿ nadziejê, ¿e dziêki temu nasi podopiecz-
ni staj¹ siê bardziej �wiadomymi uczestnikami ¿ycia pu-
blicznego i wiedz¹, jakie czyhaj¹ na nich zagro¿enia
w �wiecie ludzi doros³ych. ö
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