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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  

 

ZADANIE 8 

 

 

„Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego 

 lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego 

lub „eurosieroctwa"; gdzie szukać pomocy.” 

 

Termin realizacji: wrzesień 2013 

 

 

W ramach tego zadania przeprowadzono następujące działania: 

 Wychowawcy wszystkich klas Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz klas drugich i 

trzecich II Liceum Ogólnokształcącego przeprowadzili konserwatoriana temat:„Nie 

jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub 

środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa 

społecznego lub „eurosieroctwa"; gdzie szukać pomocy.”  

Zajęcia poprowadzili wychowawcy klas z wykorzystaniem konspektu, który został 

udostępniony przez organizatora konkursu.  

 Część zajęć odbyła się z udziałem społecznego kuratora sądowego, którzy omówili 

skalę problemu w społeczeństwie i najbliższym otoczeniu, wskazali miejsca, w 

których osoby osamotnione, w trudnej sytuacji życiowejmogą uzyskać pomoc. 

 

 

 



 



 

 

 Konwersatoria dla uczniów klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego 

przeprowadzone zostały z udziałem pedagoga szkolnego na biwaku profilaktyczno 

– integracyjnym, który odbył się w dniach 9-13 września 2013 roku w Ostaszewie. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



Podczas zajęć uczniowie  pracowali w zespołach i określili: 

- przyczyny osamotnienia w społeczeństwie, 

- jak czuje się i zachowuje człowiek osamotniony z powodu biedy, sieroctwa, 

choroby, 

- gorąco dyskutowali na temat sytuacji osób potrzebujących oraz możliwości 

niesienia im pomocy. 

Uczniowie korzystaliz własnych doświadczeń zdobytych w akcjach charytatywnych 

organizowanych cyklicznie w naszej szkole między innymi  w zbiórce żywności, środków 

czystości (we współpracy z Caritas), „Szlachetna Paczka”, „Góra Grosza”, „Adopcja na 

odległość”, „Młoda krew ratuje życie”. 

 Ponadto młodzi ludzie wykazali się wrażliwością na potrzeby rówieśników, którym 

towarzyszą każdego dnia w szkole ( klasy integracyjne, nauczanie indywidualne). 

Nauczyciele uświadomili uczniom jakiej i wskazali miejsca gdzie szukać pomocy dla 

siebie, najbliższych, znajomych , sąsiadów w trudnej sytuacji życiowej. 

 

 we wrześniu nasza szkoła aktywnie włączyła się w akcje charytatywne: 

- pomagaliśmy w zbiórce pieniędzy na rzecz absolwentki naszego liceum na 

przeszczep płuc, 

- zorganizowaliśmy publiczną zbiórkę  pieniędzy na jej leczenie,inna uczennica 

liceum jest chora na nowotwór – przebywa w szpitalu onkologicznym. Koleżanki i 

koledzy nawiązali z nią kontakt, 

- współorganizowaliśmy maraton teatralny „Małe teatralne conieco” połączony ze 

zbiórką pieniędzy. Impreza była organizowana w środowisku lokalnym, 

- nauczyciele i uczniowie czynnie uczestniczyli w zorganizowanym w środowisku 

maratonie zumby połączonym ze zbiórką pieniędzy dla ucznia naszej szkoły 

podstawowej chorego na zanik mięśni , 

 we wrześniu,jak każdego roku, wychowawcy klas monitorowali sytuację rodzinną 

uczniów z uwzględnieniem sytuacji materialnej, sieroctwa społecznego i 

„eurosieroctwa”. Zebrane informacje pomagają w organizacji szeroko rozumianej 

pomocy: pomoc koleżeńska, pomoc psychologiczno – pedagogiczna a nawet 

rzeczowa. 

 

 



Efekty:  
    1. Docenianie przez uczniów swoich szkolnych i domowych problemów dotyczących     

       niepełnosprawności. 

    2. Współtworzenie dobrej atmosfery wśród  społeczności szkolnej, gdzie znajdują się 

osoby   niepełnosprawne ruchowo.  

    3. Wyrabianie nawyków akceptacji osoby niepełnosprawnej.  

    4. Wyrabianie szacunku i wyrozumiałości wobec  osób dotkniętych w/w problemem.  

 

  Koordynatorzy zadania: 

Małgorzata Świątkowska 

Beata Bera 
 

 

 

 

 

 


