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ROK SZKOLNY 2013/2014

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi”
Jan Paweł II
W naszym gimnazjum „Klub Ośmiu” działa od 2003 roku. W przeciągu dziesięciu lat
wdrażamy gimnazjalistów do pracy na rzecz innych: włączamy się w liczne akcje lokalne,
ogólnopolskie i ogólnoświatowe, współpracujemy z instytucjami charytatywnymi, zachęcamy
młodzież do wolontariatu indywidualnego.
W roku szkolnym 2013/2014 Praca Szkolnego „ Klubu Ośmiu” przebiegała zgodnie
z zatwierdzonym planem pracy. We wrześniu

odbyła się promocja młodzieżowego

wolontariatu i nabór nowych kandydatów na wolontariuszy. Dla nich odbyło się szkolenie.
Wspólnie opracowaliśmy plan pracy, który został zatwierdzony przez opiekunów.
Jak co roku we wrześniu zorganizowaliśmy akcję ‘SOS – podręczniki” i zbiórkę
przyborów szkolnych dla najbardziej potrzebujących kolegów i koleżanek.
Rozpoczęliśmy

stałą

współpracę

z

podopiecznymi

Środowiskowego

Domu

Samopomocy, Domem Pomocy Społecznej i Uniwersytetem III Wieku. Otrzymaliśmy grant
5100 euro z programu „Młodzież w działaniu” który umożliwił nam realizację kolejnego
projektu integracyjnego „Seniorów i Juniorów szalona podróż po Europie”. Zaplanowaliśmy
cotygodniowe spotkania w ŚDS, podczas których przygotowywaliśmy prezentacje wybranych
krajów UE. Pozyskaną wiedzę zaprezentowaliśmy w cyklu warsztatów seniorom z DPS-u
i Uniwersytetu III Wieku. W maju przeprowadziliśmy warsztaty terenowe w Parku Miniatur
w Inwałdzie, gdzie zobaczyliśmy najbardziej charakterystyczne budowle Europy.
Zorganizowaliśmy też konferencję dla wolontariuszy z powiatu strzeleckiego. Przebieg
projektu relacjonowaliśmy na założonej przez uczniów stronie internetowej. W czerwcu
podsumowaliśmy projekt na spotkaniu z władzami miasta.

Tematycznie projekt nawiązuje do hasła „2013 Rokiem Obywateli Unii Europejskiej”.
Rozbudziliśmy wśród uczestników projektu ciekawość różnorodności krajów Unii
oraz uświadomić przywileje związane z obywatelstwem unijnym, a także zintegrować
środowisko lokalne.

Również w tym roku zrealizowaliśmy w szkole

kampanię edukacyjno –

profilaktyczną „Bezpiecznie i zdrowo, żyj kolorowo!”. W ramach projektu przeprowadzone
zostały: zajęcia psychoedukacyjne, warsztaty dla rodziców, szkolenia dla nauczycieli,
spotkania z przedstawicielami policji, trening relaksacji, audycje i konkursy. Celem programu
było: zapobieganie zagrożeniom od środków psychoaktywnych, uświadomienie zagrożeń
związanych z zachowaniami ryzykownymi, kształtowanie postaw promujących zdrowy styl
życia oraz zwiększenie kompetencji wychowawców, nauczycieli, rodziców w zakresie pracy
wychowawczej i profilaktycznej.
Rok szkolny 2013/2014 upłynął pod znakiem ciekawych zajęć ekologicznych, głównie
za sprawą Programu Aktywnej Edukacji Ekologicznej „Okiem Młodego Ekologa X”. Projekt
otrzymał dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki.
W ramach programu uczniowie brali udział w rajdach pieszych i rowerowych
do miejsc cennych przyrodniczo w bliższej i dalszej okolicy, w pracach badawczych
i

obserwacjach,

w

wyjazdowych

krajobrazowych: Stobrawskiego PK,

warsztatach terenowych do

opolskich parków

PK „Góry Opawskie” i PK Góra Św. Anny

oraz w dwudniowej wycieczce do Ojcowskiego Parku Narodowego.
Odbywały się ciekawe konkursy z nagrodami - przyrodnicze i związane z obchodami
świąt ekologicznych oraz zajęć koła ekologicznego. W listopadzie odbyła się XI Gimnazjada
Ekologiczna.
Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu gimnazjaliści z PG 1 mogą poznawać różne
zakątki regionu i kraju, obserwować przyrodę i zjawiska w niej zachodzące, a przy okazji

w ciekawej formie uczyć się dbałości o środowisko naturalne, a także w atrakcyjny sposób
rozwijać swoje zainteresowania związane z ekologią i turystyką.

W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do Programu społecznego „Szkoła
bez przemocy”, który jest objęty patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie
świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy i oferowanie kreatywnego sposobu
spędzania czasu wolnego.

W naszej szkole realizowany jest projekt „Jeden Świat- Kluby Filmowe”. Inicjatorem
projektu jest Centrum Edukacji Obywatelskiej, które przeszkoliło nauczycieli i udostępniło
materiały.
W ramach projektu uczniowie oglądają filmy dokumentalne, poruszające problemy
globalnego południa, czyli: ubóstwo, wysoka umieralność dzieci, brak powszechnego
nauczania na poziomie podstawowym, nierówne traktowanie kobiet, wysoka zachorowalność
na choroby zakaźne, niedostateczna opieka zdrowotna, zacofanie przemysłu i łamanie praw
człowieka. Każde spotkanie przewiduje dyskusję, wymianę myśli i ciekawe ćwiczenia
aktywizujące zaangażowanie w zajęciach.
Edukacja globalna w założeniu ma otwierać oczy i umysły na istniejące
we współczesnym świecie współzależności: nasze postępowanie, wybory konsumenckie
i codzienne decyzje, mają realny wpływ na losy mieszkańców trzeciego świata.

Od października wolontariuszki z kl. III b na zaproszenie Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy DPS w Kadłubie wzięły
udział w warsztatach twórczych i zajęciach z dogoterapii

w ramach projektu „Pies moim

terapeutą jest”. Warsztaty okazały się ciekawą formą aktywizacji oraz integracji osób
niepełno- i pełnosprawnych.

W grudniu wolontariusze włączyli się do XIV edycji akcji „Góra Grosza 2013”
organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu. Od 25 listopada do 6 grudnia przeprowadzono wśród uczniów i pracowników
szkoły zbiórkę monet groszowych. Przewodniczący klas wzięli sprawy w swoje ręce.
Przygotowali puszki na monety, wykonali plakaty informujące o celach zbiórki, na tablicy
Samorządu

Uczniowskiego

przybliżyli

kolegom

marzenia

dzieci

osieroconych

i potrzebujących, a przez radiowęzeł wystosowali odezwę do uczniów gimnazjum. Każda
z klas postawiła sobie za cel usypanie jak największej i najcenniejszej „góry grosza”.
Systematycznie odbywało się liczenie uzyskanych datków, gdyż puszki ze względu

na ich ciężar trzeba było co jakiś czas opróżnić. Łącznie zebraliśmy kwotę 1443,33 zł
Największą kwotę uzyskała klasa IIIa, III b i Ib.
Akcja „Góra Grosza 2013” spotkała się z bardzo dużym zrozumieniem
i zainteresowaniem ze strony uczniów. Po
uczniowską zawsze mogą liczyć dzieci

raz kolejny okazało się, że na społeczność

potrzebujące, znajdujące się w trudnej sytuacji

rodzinnej i materialnej, a także mali mieszkańcy domów dziecka.

29. XI -1. XII 2013 r. pięćdziesięciu wolontariuszy PG nr 1 wzięło udział w akcji
„ Podziel się posiłkiem”, która miała na celu zbiórkę żywności dla osób w trudnej sytuacji
finansowej. Kwestowaliśmy w strzeleckich supermarketach. Akcja miała duże powodzenie,
koszyki szybko zapełniały się żywnością, a my mieliśmy satysfakcję, że przyczyniamy się
do budowania lepszego świata, w którym nikt nie jest pozbawiony podstawowych środków
do życia. Łącznie uzbieraliśmy 847,5 kg żywności.

W grudniu bawiliśmy się wspólnie z dziećmi niepełnosprawnymi ze Stowarzyszenia
„Ognik” na integracyjnym balu karnawałowym. Zabawa była przednia. Wodzirej wymyślał
coraz to nowe zabawy. Nie obyło się bez honorowego gościa- św. Mikołaja, który wręczył
niepełnosprawnym bogate prezenty. Wolontariusze PG nr 1 już po raz ósmy pomagali
w przygotowaniu balu.

Z

okazji

„Andrzejek”

i

„Mikołajek”

przygotowaliśmy specjalne

spotkania

z podopiecznymi ŚDS.
W

ramach

obchodów

Światowego

Dnia

Wolontariusza

5

grudnia

2013

r.

w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Op. odbyła się IX Minikonferencja Szkolnego
Wolontariatu pod hasłem: „Rok 2013 Europejskim Rokiem Obywateli”.
Konferencja rozpoczęła się montażem słowno- muzycznym w wykonaniu uczniów PG nr
1. Następnie pan Józef Jatowicz, koordynator wolontariatu przy MDK w Opolu
zaprezentował możliwości działań wolontariackich w Polsce i zagranicą. Pani Grażyna Ziaja
przeprowadziła warsztaty „Europa nasz wspólny dom”. Był też czas na dyskusję i wymianę
doświadczeń.
Zaproszeni goście dziękowali wolontariuszom za to, że pracują dla innych,
że poświęcają swój czas i pokazują innym, że młodzież rozumie potrzeby ludzi w różnym
wieku.
Coroczna konferencja umacnia nas w przekonaniu, że warto bardziej „być niż mieć”.

W styczniu

nasi wolontariusze wzięli udział w kweście XXII finału Wielkiej

Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym miesiącu również odbyła się promocja konkursu
„ Ośmiu Wspaniałych”.
W lutym i marcu został rozstrzygnięty XV Samorządowy Konkurs Nastolatków
„Ośmiu Wspaniałych” na szczeblu powiatu i województwa.
Laureatkami opolskiej edycji konkursu zostały uczennice: Adrianna Szymków, Adriana
Łukasik, Karolina Leks, finalistką została Natalia Gryc. Finalistkami na szczeblu powiatu
zostały wymienione wolontariuszki oraz Aleksandra Placek i Jagoda Józefiak.

Od kwietnia uczniowie zaangażowali się w kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Jest to cykl konkursów, które propagują pozytywne postawy społeczne.
W maju wzięliśmy udział w szkolnych akcjach pod patronatem Fundacji „Cała Polska
czyta dzieciom”, w których zachęcaliśmy młodzież do czytania i korzystania z imprez
czytelniczych bibliotek.
Uczniowie wsparli również finansowo i emocjonalnie swojego kolegę Sebastiana,
który walczy z chorobą nowotworową.
Cały rok szkolny trwała akcja zbierania zakrętek plastikowych. Dochód z zebranych
zakrętek zostanie przeznaczony na zakup specjalistycznego fotelika samochodowego dla
niepełnosprawnego Krystianka.
Przez cały rok szkolny staramy się pomagać w nauce swoim kolegom i koleżankom
prowadząc „ SOS dla Ciebie”. Swoim indywidualnym wolontariatem pomagamy dzieciom
chorym, ludziom starszym, samotnym, potrzebującym ludziom z sąsiedztwa. Pomagamy,
bo uważamy, że nikt nie powinien czuć się samotny, opuszczony.

W naszej pracy nie zapominamy również o zwierzętach. Dla nich zorganizowaliśmy
zbiórkę karmy i koców, które przekazaliśmy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu.
Zebraliśmy również karmę na rzecz kotów wolno żyjących z terenu gminy Strzelce Opolskie.

"Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym"
- Ghandi

Opiekunki Szkolnego „Klubu Ośmiu”:
G. Wąchała, M. Piechaczek, M. Włoszczyńska, R.Tokarska, G. Ziaja

