
Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach 

Honorowy Tytuł „Przyjaciel Szkoły” 

 

Decyzją Rady Pedagogicznej, która została podjęta w 2018 roku po zaopiniowaniu przez 

Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców, postanowiliśmy wprowadzić do statutu naszej szkoły 

zapis umożliwiający przyznawanie honorowego tytułu „Przyjaciel Szkoły” osobom, instytucjom 

lub firmom, których zaangażowanie w działania na rzecz Zespołu Szkół nr 1 im. Stefanii 

Sempołowskiej w bardzo istotny sposób wpłynęły na podwyższenie jakości pracy i naszej bazy 

materialnej. Tytuł nadawany będzie także za wspieranie, promowanie i popularyzowanie 

naszej placówki w środowisku lokalnym. 

 

Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 8/2018/2019 pierwszy honorowy tytuł „Przyjaciel Szkoły” 

został przyznany Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Puławach. 

 

Uzasadnienie: 

 

Współpraca naszej szkoły, niezależnie od nazwy jaką nosiła, sięga już niepamiętnych lat, ale 

możemy śmiało powiedzieć że zawsze była i z roku na rok się rozwija. Świadczą o tym  

przykłady z ostatnich lat: 

1. Nasza sztandarowa akcja profilaktyczna Wojewódzki Konkurs Antynikotynowy 

„Nikotynie NIE”, zapoczątkowana w 2003 roku, od samego początku znalazła 

zrozumienie u kolejnych dyrektorów i pracowników Stacji. Coraz większy zasięg i 

rozwój tego konkursu możliwy jest dzięki pozyskiwaniu materiałów promocyjnych, 

przykładowych programów profilaktycznych   oraz konsultacji merytorycznych z 

pracownikami  działu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE. Na szczególne 

podkreślenie zasługuje tutaj pomoc pani Doroty Czekirdy i pani Moniki Strzelec. Stacja 

jest też jednym ze sponsorów nagród w tym konkursie. 

 

2. Od wielu lat nasi uczniowie z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu (31.05) dzięki 

współpracy z PSSE, prowadzą akcję bezpłatnego pomiaru ciśnienia tętniczego oraz 

dwutlenku węgla  w wydychanym powietrzu dla mieszkańców Puław. 



3. Od roku szkolnego 2016/2017 w naszej szkole prowadzone są przez pracowników 

Stacji warsztaty dla uczniów pod nazwą Alko – Narko Gogle, które są symulacją 

zachowań po spożyciu alkoholu lub przyjęciu narkotyków. 

 

4. Z inicjatywy dyrektora Stacji pana Piotra Pietury uczniowie naszego Zespołu  kształcący 

się  w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz uczestniczą w 

specjalistycznych szkoleniach: 

w roku 2017 były to: 

 Obowiązki spoczywające na podmiotach działających na rynkach spożywczych 

w świetle prawa krajowego i UE.  

 Program warunków wstępnych GHP, GMP oraz systemu HACCP. Żywienie dzieci 

i młodzieży w jednostkach systemu oświaty zgodnie z obowiązującymi normami 

oraz regulacjami prawnymi;  

a w roku 2018: 

 „Szczepienia ochronne – jestem na tak” 

 

Podsumowując: 

W 2019 r. Honorowy Tytuł „Przyjaciel Szkoły” został przyznany Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Puławach za długoletnie i bezinteresowne zaangażowanie w działania na 

rzecz Zespołu Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej oraz pomoc w realizacji naszych działań 

dydaktyczno-wychowawczych.  

Uroczyste wręczenie pamiątkowej grawiury dyrektorowi PSSE panu Piotrowi Pieturze 

odbyło się 8 marca 2019 r. w czasie święta patronki szkoły Stefanii Sempołowskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


