Sprawozdanie z działalności kółka PCK
działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi
w Dobrzeniu Wielkim
w roku szkolnym 2013/2014
oraz godzina z art. 42 Karty Nauczyciela
W Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim od
lat działa szkolne koło Polskiego Czerwonego Krzyża, które zrzesza uczniów z klas czwartych,
piątych i szóstych. Natomiast uczniowie klas młodszych (pierwszych, drugich i trzecich)
należą do Klubu Wiewiórka. Ponadto w szkole działa kółko misyjne. W ramach pracy
wymienionych kółek podejmowane są różnorodne działania. W październiku odbyły się wybory
do samorządu szkolnego koła PCK. Uczniowie zapoznali się z regulaminem szkolnego koła oraz
celami i zasadami działalności Wolontariatu.
Działalnością charytatywną w naszej szkole zajmują się nauczycielki: Beata Cholewa,
Sylwia Paprocka i Sabina Hadamek.
Celem działalności szkolnego koła PCK w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami
Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim jest:
•

kształtowanie humanitarnych postaw wśród dzieci zakładających gotowość niesienia

pomocy innym
•

szerzenie idei wolontariatu jako sposobu na życie

•

poznanie warunków życia dzieci w krajach afrykańskich

•

propagowanie i rozwijanie uczestnictwa w zaspokajaniu ludzkich potrzeb

•

przełamywanie negatywnego stereotypu na rzecz pracy społecznej i pracy na rzecz innych

•

tworzenie postaw odpowiedzialności

•

pozyskiwanie funduszy dla najbiedniejszych poprzez prowadzenie akcji charytatywnych

przy współpracy z Kościołem parafialnym
•

uczenie postaw dzielenia się z innymi poprzez sprzedaż własnoręcznie wykonanych rzeczy

np. kartek świątecznych, palm wielkanocnych, stroików, ciastek
•

wdrażanie uczniów do działań PCK – Polskiego Czerwonego Krzyża

•

zachęcanie dzieci do akcji PDMD – Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci

•

włączenie się do akcji „Adopcja na odległość”.
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W grudniu 2013 roku za naszą działalność charytatywną otrzymaliśmy tytuł Organizacji
Przyjaznej Wolontariuszom (jako jedyna szkoła podstawowa w województwie opolskim)
w konkursie organizowanym przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
W nagrodę dostaliśmy statuetkę, dyplom, bukiet kwiatów oraz laminarkę.
Działania kółka PCK w roku szkolnym 2013/2014 w Publicznej Szkole Podstawowej
z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim przedstawiają się następująco:


Spotkania na zajęciach pozalekcyjnych w ramach kółka PCK



Prowadzenie gazetki tematycznej poświęconej akcjom kółka PCK.



W 2013 roku trwała zbiórka używanych okularów leczniczych dla najbiedniejszych krajów

świata pod patronatem Fundacji „Onesight”. Zarówno w tamtym roku jak i w bieżącym w nagrodę
nasza szkoła otrzymała kalendarze.


Przez I semestr odbywała się zbiórka używanych kartridży i tuszy do drukarek. Dochód z

tej akcji przeznaczony został na ratowanie chorych, katowanych koni

w ramach naszej

współpracy z Klubem „Gaja” – organizacją kulturalno-ekologiczną.


Podczas zebrania członków szkolnych Kół PCK w siedzibie Zarządu PCK w Opolu –

nasza szkoła została wyróżniona dyplomem za zajęcie III miejsca w akcji „Gorączka Złota”.
Zebraliśmy ponad 40 kilogramów monet – 527,67 zł.


W tym roku szkolnym ponownie włączyliśmy się w Ogólnopolską Akcję Polskiego

Czerwonego Krzyża „Gorączka złota”, która polega na zbiórce złotych monet o nominałach
1, 2 i 5 groszowych przeznaczonych na dofinansowanie kolonii dla najuboższych dzieci. Dzięki tej
akcji z letniego wypoczynku mogą skorzystać również uczniowie z naszej szkoły znajdujący się
w trudnej sytuacji materialnej. Najwięcej zgromadzili uczniowie z klasy I a (aż 18 kg) następne
miejsca zajęły klasa IV b i II a. Mamy nadzieję, że "Gorączka Złota" znowu zdopinguje nas do
bycia lepszym.


Od początku października, na terenie szkoły prowadzona była sprzedaż kalendarzyków dla

dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w ramach ogólnopolskiej akcji „Kampania
walki z głodem”. Pieniądze z ich sprzedaży przekazujemy do zarządu PCK w Opolu. Dzięki
temu co roku uczniowie z naszej szkoły będący w najtrudniejszej sytuacji materialnej
otrzymują świąteczne paczki z żywnością i ze słodyczami. Ponadto szkoła może także
wytypować uczniów do darmowego skorzystania z obiadów na stołówce szkolnej.


Na bieżąco chętne osoby przynosiły do nas ubrania i zabawki, które przekazywałyśmy

według potrzeb rodzinom uczniów naszej szkoły.


Ciekawą inicjatywą okazała się sprzedaż kalendarzy z wizerunkiem uczniów z każdej klasy
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oraz kalendarzy i zdjęć z jasełek, które zostały wykonane z pomocą pani Elżbiety Rychlik i pani
Urszuli Haliniak. Dzięki temu mogliśmy zakupić produkty do paczek świątecznych dla uczniów
z naszej szkoły znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.


Jak co roku wspieraliśmy Fundację dla Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż

i Ty” poprzez sprzedaż cegiełek będących równocześnie pomocami dydaktycznymi. Kupując taką
cegiełkę możemy wspomóc poszkodowane przez los dzieci. Fundacja otrzymane pieniądze
przeznacza np. na zakup aparatów słuchowych lub protez dla dzieci. Zebraliśmy 700 złotych.


Nadal prowadzimy akcję

„Marzycielska poczta”, której celem jest pisanie listów do

chorych dzieci z całej Polski. Uczniowie razem z nauczycielem na zajęciach pozalekcyjnych piszą
listy, wykonują okolicznościowe kartki i rysują obrazki dla chorych dzieci, których nazwiska
i adresy są zamieszczone w Internecie. W tym roku szkolnym pisaliśmy głównie do dziewczynki
z Opola Aleksandry Myśliwiec, która ma 9 lat i choruje na mukowiscydozę.


Kontynuowana była też zbiórka plastikowych nakrętek. W ubiegłych latach zbieraliśmy

nakrętki dla uczennicy z Liceum Ogólokształcącego w Dobrzeniu Wielkim w ramach akcji
„Odkręcaj – zbieraj na wózek dla Sandry”. Obecnie

zbieramy nakrętki dla Bartka w akcji

„Dla Ciebie zwykła nakrętka, dla Bartusia ręka”. Uzyskane

pieniądze rodzice będą mogli

przeznaczyć na zakup protez rąk i nóg dla Bartusia. Dodatkowo zaczęliśmy zbierać dla Bartka
metalowe nakrętki z butelek i słoików oraz aluminiowe puszki. W tym roku włączyliśmy się także
w akcję zbierania nakrętek dla Hani chorej na mózgowe porażenie dziecięce. Dzięki ważeniu
nakrętek mogliśmy wyłonić klasę i indywidualnych uczniów, którzy zebrali największą ilość
nakrętek. I miejsce zajęła klasa I a (105,30 kg), II miejsce – kl. II b (81,10 kg), III miejsce – kl. II c
(79,20 kg).

Indywidualnie najwięcej nakrętek zebrały: Natalia Kwosek z kl. V b (74,30 kg),

Dominika Białek z kl. VI b (37,70 kg), Małgosia Czapla z kl. IV b (13,70 kg). Zebraliśmy
661,40 kilogramów nakrętek.


Na zajęciach kółka PCK często piekliśmy ciasto lub wykonywaliśmy ciastka na zimno

z mleka w proszku, płatków owsianych, wafli, czekolady. Kilkakrotnie upiekliśmy również pizze.
Następnie uczniowie sprzedawali je na przerwach w szkole. Dochód z ich sprzedaży zawsze był
przeznaczony na cele charytatywne.


Działaniem związanym z gromadzeniem pieniędzy na akcje charytatywne

było

zorganizowanie kiermaszu świątecznego przed świętami Bożego Narodzenia i przed Świętami
Wielkanocnymi. Razem z uczniami wykonywaliśmy kartki bożonarodzeniowe i wielkanocne
wyszywane nićmi na kółku PCK. Następnie sprzedawaliśmy je rodzicom na konsultacjach.


Przed Świętami Bożego Narodzenia i Świętami Wielkanocnymi wyszukujemy uczniów

z naszej szkoły, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Ich nazwiska przekazujemy do
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Zarządu PCK w Opolu w celu otrzymania pomocy w postaci paczek z żywnością i słodyczami.


Wykonanie przed Niedzielą Palmową palm wielkanocnych z bazi kotków, bukszpanu

i wstążek celem ich sprzedaży przed kościołem św. Katarzyny w Dobrzeniu Wielkim.
Uzyskaliśmy 703 zł.


Kontynuacja akcji „Adopcja na Odległość” pod patronatem Salezjańskiego Ośrodka

Misyjnego, która

związana jest z duchową adopcją grupy uczniów ze szkoły Garden w

miejscowości Lusaca w Zambii na kontynencie afrykańskim. Jest to wieloletnia akcja. Polega na
zbieraniu środków finansowych dla uczniów z adoptowanej duchowo grupy na zakup pomocy
dydaktycznych, żywności i lekarstw. Co roku w styczniu przekazujemy dla dzieci w Lusace
pieniądze zgromadzone przez naszych uczniów w wysokości 1000 zł.


Prowadzenie korespondencji ze szkołą w Lusace. Uczniowie mają możliwość uzyskania

informacji o szkole i dzieciach w niej się uczących poprzez wymianę listów oraz oglądaniu zdjęć
i filmów dostarczonych przez pracujących na misjach ojców Salezjanów. Nasi uczniowie także
piszą listy do uczniów w Lusace aby podzielić się informacjami o sobie, naszej szkole i swoich
zainteresowaniach.


Prenumerata materiałów misyjnych na cały rok oraz roczna prenumerata czasopism: „Świat

misyjny” i „Misje Dzieciom”.


Zorganizowanie Nabożeństwa różańcowego w kościele św. Katarzyny w Dobrzeniu

Wielkim

dniu 20.10.2013 roku. Różaniec obejmował czwartą część – chwalebną. Został

przeplatany tematycznymi tekstami dotyczącymi życia ludzi, a przede wszystkim dzieci na
wszystkich kontynentach. W nabożeństwie brali udział uczniowie klas I – VI. Po zakończeniu
można było złożyć do puszek ofiary na adopcję dzieci z Lusaci.


W tym roku szkolnym nadal kontynuowaliśmy akcje Palotyńskiej Fundacji Misyjnej

Salvatti:
-

Akcja STARE TELEFONY KOMÓRKOWE NA RZECZ MISJI, która polega na tym, że ze

starych komórek wysłanych do Fundacji odzyskiwane są cenne surowce. Zatem w porozumieniu
z firmami, która zajmuje się recyklingiem i pozyskiwaniem szlachetnych kruszców oraz
przywracaniem do życia starych telefonów rozpoczęliśmy akcje zbiórki starych telefonów
komórkowych. Dochód uzyskany ze sprzedaży starych telefonów przeznaczony zostaje na pomoc
mieszkańcom Wybrzeża Kości Słoniowej. Niedawno zakończyła się tam wojna domowa. Wielu
ludzi potrzebuje pomocy do odbudowy domu, lekarstw i żywności.
-

Akcja zbierania ostemplowanych znaczków pocztowych wyciętych z koperty lub kartki

pocztowej z półcentymetrowym marginesem. Znaczki sprzedawane są

jako tzw. makulatura
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filatelistyczna. Pieniądze uzyskane w ten sposób przeznaczone są na animacje misyjne. W tym
roku szkolnym zebraliśmy 2949 znaczków.


Kontynuacja

działań

PDMD

–

Papieskiego

Dzieła

Misyjnego

Dzieci,

którego

pomysłodawcą był Papież Jan Paweł II polegają także na zbieraniu środków finansowych
przeznaczonych na cele misyjne. Co roku do PDMD przystępują nowi uczniowie, którzy chętnie
włączają się w wszelkie akcje charytatywne. Członkowie PDMD otrzymują indeksy, w których
odnotowują swoją aktywność misyjną: spotkania, modlitwa, lektura, akcje charytatywne.
Zainteresowani uczniowie mają możliwość prenumeraty czasopisma „Świat Misyjny. Dzieci
należące do PDMD mogą uczestniczyć w corocznych Kongresach Misyjnych organizowanych
Poczętej w Leśnicy. Tam dzieci biorą udział

w spotkaniach misyjnych, konkursach

i prowadzą

akcje charytatywne. Na cele PDMD w ramach akcji „Kolędnicy Misyjni” zebraliśmy 500 złotych.


Przygotowanie uczniów do apelu z okazji kanonizacji Jana Pawła II w dniu 24.04.2014

roku, który przybliżył nam postać Karola Wojtyły.


Zorganizowanie „Akcji Miś” pod patronatem Orkiestry Świątecznej Pomocy, której celem

było sprowokowanie dyskusji – w domach, w szkole, w pracy o tym, że nie możemy być obojętni
na przemoc wobec dzieci, że musimy reagować i robić wszystko by najmłodsi czuli się kochani,
bezpieczni i szczęśliwi. Biorąc udział w akcji umieszczaliśmy misie z napisem „Nie bij mnie,
kochaj mnie” w szkole i w najbardziej uczęszczanych miejscach w Dobrzeniu.


Pomoc dla fundacji Kasisi – spiżarnia dla Kasisi. Przekazaliśmy 300 zł na żywność dla

dzieci z Kasisi w Afryce.


Włączenie się w akcje UNICEFU:
o Mleko Teraupetyczne – 117 zł – przekazanie środków na zakup mleka dla małych dzieci
z Afryki.
o Zestaw na Dzień Matki – 105 zł – przekazanie środków na zakup szczepionek przeciw
tężcowi dla dzieci z Afryki.



Zainicjowanie współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Czarnowąsach. W dniu

18.06.2014 roku odwiedziliśmy dziewczęta, które mieszkają w tym ośrodku. Kupiliśmy im
biżuterię, która sprawiła im ogromną radość oraz kleje do prac plastycznych.


Przygotowanie uczennic z klas drugich i czwartych do sypania kwiatów i opieka nad nimi

w czasie Mszy św. i procesji w Boże Ciało i przez cały tydzień w oktawie.


Przygotowanie uczniów do ponadprogramowego ogólnopolskiego konkursu wiedzy na

temat zdrowia i jego ochrony

MEDITEST zorganizowanego przez Ogólnopolskie Centrum

Edukacji w listopadzie 2013 roku. W konkursie brało udział 18 uczniów z naszej szkoły. Uczennica
z klasy V C – Marta Jaceńków otrzymała wyróżnienie w tym konkursie zdobywając 14 miejsce.
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W maju dzieci z naszej szkoły brały udział w konkursie dotyczącym wiedzy na temat



ochrony środowiska ,,Człowiek i jego środowisko”. Przygotowałyśmy dzieci zarówno do etapu
szkolnego, rejonowego oraz wojewódzkiego. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się następujący
uczniowie:
o Marta Jaceńków z kl. V C
o Dominika Paluch z kl. VI B
o Marcin Bawołek z kl. V A
W etapie rejonowym Marta Jaceńków zajęła III miejsce i zakwalifikowała się do finału (etapu
okręgowego). W finale wojewódzkim Marta Jaceńków zajęła I miejsce.
Przygotowanie uczniów do konkursów o tematyce religijnej:



o Konkurs Wiedzy Religijnej Żak 2014 (etap szkolny – 37 uczniów, do etapu rejonowego
zakwalifikowały się uczennice: I miejsce – Marta Jaceńków z kl. V C, II miejsce – Klaudia
Gacka z kl. VI B, III miejsce - Dominika Paluch z kl. VI B, do etapu finałowego
zakwalifikowały się: Klaudia Gacka i Marta Jaceńków.
o

Ogólnopolski Konkurs „Biblia i Przypowieści Biblijne”. W konkursie brało udział
8 uczniów z naszej szkoły. Uczennica Marta Jaceńków z kl. V C otrzymała wyróżnienie
w tym konkursie zdobywając 6 miejsce. Z klas I – III wyróżnienie otrzymał Gabriel
Gandyra z kl. II C zdobywając 10 miejsce.

o Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II. W konkursie brało udział 15 uczniów
z naszej szkoły.
o Ogólnopolski Ponadprogramowy Konkurs „Rok liturgiczny Kościoła katolickiego”.
W konkursie brało udział 10 uczniów z naszej szkoły. Uczennica Marta Jaceńków z kl. V C
otrzymała wyróżnienie w tym konkursie zdobywając 15 miejsce. Z klas I – III tytuł laureata
otrzymał Gabriel Gandyra z kl. II C zdobywając 7 miejsce.
o Międzyszkolny Konkurs Poezji Religijnej w Naroku gdzie uczennice z naszej szkoły zajęły
czołowe miejsca: Emilia Paluch z kl. IV A – II miejsce oraz Marta Jaceńków z kl. V C – III
miejsce


Systematyczna obecność uczniów na kółku przyczyniła się do podejmowania wielu akcji

charytatywnych. Najliczniej i najczęściej w spotkaniach kółka brali udział uczniowie z klas: IV B,
V C i VI B.


Najbardziej aktywni uczniowie zostaną nagrodzeni za pracę w ramach kółka PCK

dyplomami i książkami.
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Dzięki wszystkim akcjom charytatywnym zgromadzone pieniądze w roku szkolnym 2013/2014
wpłaciliśmy na konto:
•

Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego – 1000 zł – przeprowadzenie Nabożeństwa
różańcowego w kościele i sprzedaż upieczonych z uczniami ciast.

•

Papieskiego Dzieła Misyjnego w Warszawie - 500 zł – sprzedaż kartek świątecznych
bożonarodzeniowych, upieczonych z uczniami ciast i wykonanych ciastek.

•

Fundacji Kasisi - 300 zł - sprzedaż palm wielkanocnych przed kościołem św. Katarzyny
w Dobrzeniu Wielkim

•

UNICEFU – 223,37 zł – sprzedaż własnoręcznie wykonanych kartek świątecznych

•

Fundację dla Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” - 700 zł – sprzedaż
cegiełek

•

Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu – 80 zł – sprzedaż kalendarzyków
w ramach ogólnopolskiej akcji „Kampania walki z głodem”.

•

Zakup upominków i przyborów szkolnych dla dziewcząt z Domu Pomocy Społecznej
w Czarnowąsach – 60 zł – biżuteria i kleje.
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