Sprawozdanie z Akcji Charytatywnej
„Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości - Szczecińskie Szkoły Potrzebującym”
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6
IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino
i 42 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi

Uczniowie w czasie trwania akcji od 03.12.2012 do 01.03.2013 podejmowali działania, w
wyniku których pozyskali fundusze, artykuły papiernicze i środki czystości dla najbardziej
potrzebujących : samotnych, opuszczonych, chorych i tych, którzy potrzebują pomocy i
wsparcia.
W wyznaczonych tygodniach trwania akcji podjęto następujące działania na terenie naszej
szkoły:
 Największą popularnością w szkole cieszyły się „Słodkie Dni”. W tym dniu
12.12.2012 wszyscy objadaliśmy się pysznymi wypiekami. Samorząd Uczniowski
zorganizował kiermasz ciast, na który wszystkie klasy przyniosły po jednym
smakołyku. Ciasta, babeczki oraz słodkie pierniki przygotowali samodzielnie
uczniowie korzystając z niewielkiego wsparcia rodziców. Sprzedaż odbyła się
błyskawicznie. Uzbieraliśmy 602.92 zł.

 Tuż przed świętami w ramach „Dni ciepła rodzinnego” 8 grudnia dzieci i młodzież z
rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka wspólnie z maturzystami naszej
szkoły wzięły udział w rozgrywkach bowlingowych w ramach akcji „Mikołajki w
kręgielni”. Inicjatorem akcji był pedagog szkolny, natomiast spotkanie zorganizowali
maturzyści z Koła Języka Angielskiego przy wsparciu i zaangażowaniu pana
Przemysława Łazaronka. Rozgrywki miały miejsce w MK Bowling w Centrum
Handlowo-Rozrywkowym Galaxy. Po zakończeniu rozgrywek zaproszeni goście
otrzymali słodkie upominki od Świętego Mikołaja. Były to słodycze, które samorząd
zebrał w kasach tydzień wcześniej.
W dniach od 1 do 16 grudnia uczniowie i nauczyciele naszej szkoły przygotowywali
paczki świąteczne dla osób bezdomnych i ubogich w ramach akcji
„Bożonarodzeniowy obiad”. Inicjatorem i organizatorem akcji jest pedagog szkolny,
ale bez wsparcia i ogromnego zaangażowania uczniów, rodziców i nauczycieli
trudno byłby o sukces i powodzenie tej akcji. Efekty przeszły najśmielsze
oczekiwania. Uczniowie przygotowali ponad 100 paczek, którymi obdarowani
zostali goście podczas świątecznego obiadu dla osób ubogich i bezdomnych. W
tym roku obiad odbył się 26 grudnia w Arcybiskupim Wyższym Seminarium
Duchownym w Szczecinie. Poprzez udział w akcji uczniowie naszej szkoły mogli w
sposób świadomy przeżywać nadchodzący okres świąteczny.

We wtorek, 18 grudnia członkowie samorządu uczniowskiego odwiedzili świetlicę
środowiskową „Serduszka” przy ulicy Kaszubskiej w Szczecinie. W świetlicy czekali
podopieczni placówki, dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Celem wizyty było przekazanie
słodyczy i pluszowych maskotek, których zbiórka odbyła się 6 grudnia na terenie
naszej szkoły. Prezenty, jak przystało na świąteczny czas wręczał osobiście Święty
Mikołaj, w rolę którego z pełnym zaangażowanie wcielił się Kuba z II A. Podczas
naszej wizyty maluchy zaśpiewały świąteczne piosenki oraz recytowały wiersze.
Członkowie samorządu zaproponowali młodszym kolegom wspólną zabawę.
Zabawy ruchowe „Stary niedźwiedź mocno śpi”, „Baloniku nasz malutki” i
„Chusteczka haftowana” przyniosły wiele radości nie tylko tym młodszym, ale
również nieco starszym uczestnikom mikołajkowego spotkania.
Tradycją szkoły jest wysyłanie życzeń dla kombatantów – żołnierzy bohaterów
walczących na Monte Cassino, którzy nie mogą uczestniczyć w spotkaniu
świątecznym w naszej szkole. Tych, którzy mieszkają w Szczecinie uczniowie
osobiście zapraszają na spotkanie do szkoły, w tym roku odbyło się ono 21 grudnia.
W przygotowania zaangażowani są wszyscy, każda klasa ma swoje zadanie.
Odbywa się dekorowanie świąteczne szkoły, próby programu artystycznego,
ustawianie stołów, nakrywanie ich odświętnie, kelnerowanie podczas uroczystego
spotkania. Zawsze jest dla naszych gości poczęstunek, część artystyczna
przygotowana przez uczniów oraz drobny upominek. Na tę uroczystość
zapraszamy również naszych emerytowanych nauczycieli. Są to bardzo miłe i
wzruszające spotkania kilku pokoleń i czas na wspomnienia.
 „Kolorowe dni” i „Pachnące Dni” odbyły się od 15.02.2013 do 01.03.2013
samorząd zorganizował zbiórkę artykułów szkolnych oraz chemiczno-higienicznych.
Również w tę akcję uczniowie zaangażowali się licznie. Zebraliśmy 211 sztuk
artykułów higienicznych oraz 221 sztuk artykułów szkolnych.
Podsumowując akcję należy podkreślić, że to nie tylko zyski w postaci zebranych
pieniędzy , środków higienicznych, artykułów papierniczych czy też innych przedmiotów
materialnych. Wszystkie podjęta przez nas działania spowodowały, że nasi uczniowie,
dobrze się bawili, jednocześnie robili coś pożytecznego dla innych, tych którzy pomocy
potrzebują.
Pragnę podziękować wszystkim uczniom i nauczycielom naszej szkoły, podkreślając duże
zaangażowanie i pracę pedagog Magdaleny Turuli – Mączki oraz samorządu
uczniowskiego.
Koordynator akcji z ZSO nr6 Mariola Łoczewska

Zdjęcia:
http://www.lo9.szczecin.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=40&Itemid=83

