
Udział PSP z OS  w Dobrzeniu Wielkim w projektach,  

programach, akcjach itp. 

 

• Projekt „Aktywna Tablica” – projekt MEN. Pozyskaliśmy tablice interaktywne dla 
szkoły 
 

• Projekt „Młody eksperymentator w akcji”  dotyczący wzmacniania kompetencji 
kluczowych u uczniów 

 

• Projekt  „Szkolny Klub Sportowy” 2018/19 – realizowany we współpracy ze 
Szkolnym Związkiem Sportowym „Opolskie” i Urzędem Marszałkowskim 
 

• Ogólnopolski projekt „Anioły ze Szkoły” promowany przez Towarzystwo Obrony 

Zwierząt  w Rzeczypospolitej Polskiej  pod honorowym patronatem Ministerstwa 

Edukacji Narodowej zrzeszający uczniów w Szkolnym Kole „Anioły ze Szkoły” 

działający na zasadzie wolontariatu. Współpracujemy  z Fundacją „Mali Bracia”  

z Opola,  z Referatem Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska gminy Dobrzeń 

Wielki oraz z Opolską Grupą Poszukiwawczo – Ratowniczą  szkolącą psy ratujące 

ludzi. Edukujemy dzieci, organizujemy akcje charytatywne,  wspieramy schroniska, 

interweniujemy gdy zwierzę potrzebuje pomocy. 

 

• Aktywnie działa  wolontariat  zrzeszony w Szkolnym Kole PCK  - Współpracuje na 

bieżąco z PCK w Opolu.  Przeprowadza  wiele akcji charytatywnych t.j:                                     

- „Gorączka złota” – zbiórka monet na kolonie dla najuboższych dzieci,                   - 

„Kampania walki z głodem” – pozyskiwanie środków finansowych poprzez 

sprzedaż kalendarzyków                                                                                                           

-  „Adopcja na Odległość” -   zbieranie środków finansowych dla grupy uczniów  

z Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Zambii                                                                                  

- „Chroń dziecięce uśmiechy”  - edukacja w zakresie higieny jamy ustnej  

- „Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci” -  zbieranie środków finansowych dla 

potrzebujących dzieci 

- „Pomóż i Ty” – sprzedaż cegiełek fundacji wspierającej osoby niewidome  

i niepełnosprawne  

- „Marzycielska Poczta” – pisanie listów do chorych dzieci 

- Zbieranie używanych telefonów na rzecz misji 

- Zbieranie ostemplowanych znaczków                                                                                                 

- Zbieranie nakrętek  po napojach 



Pieniądze fundacje przeznaczają na wsparcie konkretnych dzieci. Szkoła  

wie dla jakich dzieci są one przeznaczone 

 - „Przywróćmy dzieciom uśmiech” – zbiórka makulatury. Pieniądze  są dla  

dzieci przebywających w rodzinnych domach dziecka Fundacji „Przyjazny Świat 

Dziecka” 

- Pomoc dzieciom z Sierra Leone – pod patronatem fundacji Hatima  

- Pomoc Misjom Księży Werbistów  

- Wsparcie fundacji „Dłonie i Serce dla Bartka Kurhofer” 

- Wsparcie rehabilitacji Ani – byłej uczennicy naszej szkoły chorej na dystrofię 

mięśniową 

                                                                                    

• Program szkolny „Rosnę Zdrowo” promujący zdrowy styl życia, właściwe 

odżywianie, przeciwdziałanie wadom postawy i aktywność rodzinną.   

- Organizacja festynu rodzinnego na sportowo.                                                                                                           

- Współudział w organizacji gminnej imprezy sportowej „Od jeziora do jeziora” 

 

• Udział szkoły w ogólnopolskim  programie  „Owoce  w  szkole” i „Szklanka  

mleka”  realizowanym przez Agencję Rynku Rolnego 

 

• Szkoła włączyła się do ogólnopolskiego programu „LOP kontra elektrośmieci” 

zbierając   i segregując odpady do recyklingu. 

 

• Udział w wojewódzkim programie promującym zdrowie „Subregion Środkowy 

wysportowany i zdrowy”  

• Udział uczniów klas III w programie   „Umiem pływać” – wyjazdy na basen do 

Opola 

• Realizowany jest ogólnopolski program upowszechniania sportu wśród  dzieci  

i młodzieży „Szkolny Klub Sportowy 2019”  

• Udział w projekcie „Gramy w ręczną kl. I-III” 

• Udział w projekcie  „Mały ogród – wielka sprawa” – zdobycie nagrody  

finansowej  dla klasy biorącej udział   w konkursie  oraz  nagrody rzeczowej           

w postaci sadzonek roślin  ozdobnych  dla  szkoły 

• Udział w projekcie „Łyżwy + lodowisko = świetna zabawa” – czterokrotne 

wyjazdy klasy VII na lodowisko do Opola 

• Udział w programie  “Zdrowo jem, więcej wiem”  zajęliśmy  28 miejsce na 

ponad 500 szkół  w sesji jesiennej 



• Udział w programie „Spójrz inaczej” – przeciwdziałanie problemom 

wychowawczym w klasie 

• Program „Ze szkołą na widelcu” – dotyczący prawidłowego odżywiania dzieci  

i młodzieży 

• Udział młodzieży szkolnej w corocznej akcji „Sprzątanie Świata” 

• W ramach projektu E – Twinning  współpracujemy ze Słowacką szkołą 

podstawową 

 

 

Stypendia Marszałka Województwa Opolskiego – w tym roku o to stypendium stara 

się dwoje uczniów naszej szkoły z klasy VI i VII 

 

 

 

 

 


