Szanowni Państwo!
Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
zapraszają uczniów Państwa szkoły do wzięcia udziału w konkursie na temat chorób zakaźnych.
Partnerem konkursu jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie
Tarnowskiej.
Szczegółowy wykaz chorób zakaźnych w załączniku.
Zadaniem uczniów będzie zaznaczyć prawidłowe odpowiedzi w zadaniach zamkniętych (test
wyboru). Czas trwania konkursu: 90 minut.
Konkurs odbędzie się 26 lutego (wtorek) w naszej szkole od godziny 8.50 do 10.25.
Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres e-mail: hanna.jamka@gmail.com
Na adres ten prosimy również przesyłać zgłoszenia uczniów do 22 lutego.
Serdecznie zapraszamy.

Z wyrazami szacunku
Koordynator szkolnego zespołu do spraw promocji zdrowia

Hanna Jamka

Dyrektor
Robert Pantera

Załącznik do konkursu na temat chorób zakaźnych
Konkurs będzie obejmował zagadnienia związane z chorobami zakaźnymi takimi jak:
ospa wietrzna, różyczka, krztusiec, kleszczowe zapalenie mózgu, meningokoki, poliomyelitis,
cholera, gruźlica, odra, świnka, tężec, toksoplazmoza, HIV/AIDS, szkarlatyna, mononukleoza,
sepsa, wścieklizna, choroba bostońska, listerioza.

Proponowana bibliografia:
Dziubek Zdzisław: Choroby zakaźne i pasożytnicze.
Boroń Kaczmarska Anna, Wiercińska - Drapało Alicja: Choroby zakaźne i pasożytnicze.
Moore Pete: Tajemnicze choroby współczesnego świata. Nowe zagrożenia, wirusy, bakterie,
zarazki
Materiały na ten temat można także pobrać z dostępnych stron internetowych nt. zdrowia i chorób
zakaźnych.
Prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami:
- czym są choroby zakaźne,
- jakie są przyczyny powstawania chorób zakaźnych wyżej wymienionych,
- jakie są sposoby ograniczania, zapobiegania i leczenia tych chorób,
- jakie zagrożenia dla zdrowia niosą choroby zakaźne,
- jak wygląda profilaktyka tych chorób,
- inne nazwy/określenia chorób zakaźnych,
- ile trwa okres inkubacji,
- czy istnieją szczepionki przeciw tym chorobom,
- kto najczęściej choruje,
- czy istnieją leki, antybiotyki przyjmowane podczas tych chorób.
Proszę nie sugerować się dużą ilością danych liczbowych – nie będą one przedmiotem konkursu.
Zgłoszenia na konkurs prosimy o przesyłanie na adres internetowy: hanna.jamka@gmail.com lub
faksem, nr. 14 642 25 21. W zgłoszeniu prosimy o podanie nazwy szkoły, orientacyjnej ilości
uczniów (ze względów organizacyjnych) oraz danych osobowych nauczyciela odpowiedzialnego

za przygotowanie uczniów do konkursu (chcielibyśmy przygotować podziękowania dla tego
nauczyciela), a także danych kontaktowych do tego nauczyciela (e-mail, ewentualnie telefon – ze
względów organizacyjnych).
Nagrody, ufundowane przez Dyrektora naszej szkoły, Dyrektor Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej przekazane laureatom trzech pierwszych miejsc w
czasie Dnia Otwartego w naszej szkole.
Uczniowie biorący udział w konkursie wyrażają jednocześnie zgodę na wykorzystanie ich danych
osobowych na naszej szkolnej stronie internetowej (informacja na temat laureatów konkursu).
Prace zostaną ocenione przez nauczycieli naszej szkoły: Agnieszkę Gondek, Justynę Świderską i
Hannę Jamkę.
W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań, proszę o kontakt e-mailowy na adres:
hanna.jamka@gmail.com

