
Od września także klasa gimnazjalna 

Specjaliści 
promocji zdrowia 

Spośród uczniów tej klasy re
krutują się przyszli lekarze, psy
cholodzy i specjaliści od biotech
nologii. W tym roku certyfikaty 
ukończenia nauki w Szkole Pro
mocji Zdrowia, działającej od 
dziesięciu lat w III Liceum Ogól
nokształcącym, odebrało dwu
dziestu dziewięciu kolejnych ab
solwentów. 

Płocka Szkoła Promocji Zdrowia 
jest jedną z dziewięciu na Mazo
wszu. W trzecim Liceum Ogól
nokształcącym działa od 1999 roku. 
Program realizuje klasa biologiczno 
- chemiczna. Od początku cieszy się 
ona ogromnym zainteresowaniem 
wśród gimnazjalistów. 

- Kolejne lata i liczba uczniów, 
zainteresowanych kontynuowaniem 
nauki w klasie o tym nachyleniu, po
twierdza, ze był to strzał w dziesiąt
kę. Rokrocznie na jedno miejsce ma
my tu dwóch — trzech kandydatów, 
a absolwenci mogą pochwalić się 
wieloma sukcesami w olimpiadach 
i konkursach promocji zdrowia. Na 
maturze w tej właśnie klasie wszyscy 
uczniowie zdają przedmioty na po
ziomie rozszerzonym - powiedziała 
wicedyrektor III Liceum Ogól
nokształcącego i zarazem szkolny 
koordynator Szkoły Promocji Zdro
wia, Dorota Cywińska. 

Utrzymujące się od lat zaintereso
wanie było impulsem do utworzenia 
klasy gimnazjalnej promocji zdro
wia. Zacznie ona funkcjonować 
w liceum już od nowego roku szkol

nego. Uczniowie będą realizowali 
w programie między innymi ele
menty promocji zdrowia, które da
dzą podstawy do kontynuowania na
uki w klasie licealnej o takim sa
mym profilu. 

Ten rocznik absolwentów Szkoły 
Promocji Zdrowia jest siódmym 
w jej historii. Tradycyjnie spora 
grupa decyduje się kontynuować 
naukę na kierunkach medycznych. 
W ostatnich latach jednak równie 
popularna jest psychologia czy bio
technologia. Przygotowanie do stu
diów w tym kierunku uczniowie zy
skują podczas zajęć teoretycznych 
prowadzonych w szkole i praktycz
nych odbywających się w Woje
wódzkim Szpitalu Zespolonym, 
który od początku jest partnerem 
w realizacji projektu. Zajęcia 
w szpitalu prowadzone są w blo
kach tematycznych pod okiem pra
cowników szpitala (koordynatorem 
zajęć jest Anna Jankowska). Obej
mują między innymi zagadnienia 
z podstaw mikrobiologii, psycholo
gii, rehabilitacji, profilaktyki uza
leżnień, higieny żywienia oraz 
problemów etycznych w medycy
nie. Młodzież uczestniczy w zaję
ciach praktycznych z udzielania 
pierwszej pomocy. Uczniowie 
oprócz zajęć mają również organi
zowane wyjazdy edukacyjne, poz
nają inne placówki medyczne i bio
rą udział w akcjach, promujących 
zdrowy styl życia. Od kilku lat zaj
mują czołowe miejsca w olimpia
dach promocji zdrowia. rad 


