Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Piastów Śląskich

Nazwa
szkoły/placówki

ul. Orląt Śląskich 25, 44-100 Gliwice

Aleksandra Zięba – koordynator
Imię i nazwisko autora
Małgorzata Paszkowska, Magdalena Krzyżanowska, Beata Krywult, Patrycja
dobrej praktyki
Ogonowska
Edukacja

Inicjowanie działań wolontaryjnych i samorządowych
w środowisku szkolnym i lokalnym

Wychowanie

Rozwijanie postawy alternatywnej dla konsumpcyjnego
stylu życia.
Wyszukiwanie autorytetów i budowanie świata wartości,
rozwijanie zainteresowań, szukanie pożytecznej formy
spędzania czasu wolnego.

Zakres
działania:
Profilaktyka

-

Opieka

-

Organizacja i zarządzanie

-

Inne obszary (określić jakie)

-

Tytuł/nazwa „dobrej praktyki”:
Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu i Samorządu Uczniowskiego pod hasłem „Jeśli nie my, to
kto”
Cele działania:
Kształtowanie postaw prospołecznych.
Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.
Uzyskane efekty:
Działalność na rzecz społeczności szkolnej:
1. Akcja „Szlachetna Paczka w ZSO 4”.
2. Samopomoc koleżeńska (stała i systematyczna pomoc w nauce, przekazywanie podręczników
i lektur bibliotece szkolnej).
3. Organizacja cyklicznych imprez szkolnych (m.in. Koncert dla Sympatyków Szkoły, Drzwi
Otwarte Gimnazjum, konkurs recytatorski poezji Jana Pawła II, organizacja „Poranku z Poezją –
Marta Maliszewska”, konkurs na najstraszniejszą dynię z okazji Halloween, konkurs ma plakat
„Thanksgiving – how did it begin?”, wieczory filmowe, wróżby andrzejkowe, poczta walentynkowa,
dyskoteka szkolna).

4. Organizacja cyklicznych imprez międzyszkolnych (Międzyszkolny Konkurs „Ze śpiewem przez Unię
Europejską”, Międzyszkolny Konkurs Literacki „Nie piszę do szuflady”).
Wybrana działalność na rzecz środowiska lokalnego i osób potrzebujących na całym świecie:
1. Organizacja koncertów charytatywnych „Talenty Siódemki” oraz „Siedem życzeń” na rzecz
Stowarzyszenia „AKUKU” (2011/2012) oraz Stowarzyszenia „Lubię Cię” działającego przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Gliwicach (2012/2013 oraz 2013/2014).
2. Współpraca z Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych przy organizacji Miejskiej Gali
Dobrych Uczynków (2011/2012).
3. Przygotowanie
Wolontariatu.
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4. Organizacja Tygodnia Dobrych Uczynków.
5. Aktywna współpraca z Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych (szkolenia wolontariuszy,
udział w projektach GCOP itp.).
6. Podjęcie z inicjatywy uczniów współpracy z Gliwickim Klubem Sportowym „Piast”.
7. Współpraca z Regionalnym Centrum Wolontariatu i Stowarzyszeniem „Mocni Razem” (udział
w projekcie „Centrum Wolontariatu Szkolnego” – projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi w Unii Europejskiej
„Centrum Wolontariatu Szkolnego”).
8. Współpraca z Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach (przygotowywanie gazetek dla
pacjentów, akcje „Blaszki na wagę życia”, „Kwesta 1-listopadowa”, „Kalendarz w każdej klasie”)
oraz Hospicjum Palium w Poznaniu (akcja „Motyli Wolontariat”).
9. Współpraca ze Szpitalem Klinicznym Nr 1 w Zabrzu (zbiórka książek, zabawek i płyt oraz
przyborów szkolnych dla pacjentów, organizacja zabawy andrzejkowej, organizacja zabawy z okazji
Dnia św. Mikołaja, organizacja zabawy walentynkowej, organizacja I Dnia Wiosny.
10. Współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem i Bankiem Żywności (zbiórki żywności w ramach
akcji „Podziel się posiłkiem” oraz „Godne dzieciństwo”).
11. Współpraca z Towarzystwem „Nasz Dom” (akcja „Góra Grosza”).
12. Współpraca z Fundacją Anny Dymnej „Mimo wszystko” (akcja „Ciuch w ruch”, zbiórka żywności,
zabawek, przyborów szkolnych).
13. Współpraca z filiami Biblioteki Miejskiej w Gliwicach (organizacja zabaw dla dzieci, pomoc w nauce,
pomoc w segregowaniu książek i sprzątaniu).
14. Współpraca ze Schroniskiem dla Zwierząt w Gliwicach (akcja „Pełna miska dla schroniska”).
15. Współpraca z Fundacją „Okuliści dla Afryki” (akcja „Okulary dla Afryki”).
16. Współpraca z Fundacją „Przyjazny Świat Dziecka” (zbiórka makulatury).
17. Udział w akcji „Marzycielska Poczta” (pisanie listów do chorych i niepełnosprawnych dzieci).

18. Współpraca ze Stowarzyszeniem „Modlitwa i Czyn” (akcja „Koreczek na domeczek”, „Korki dla
Wiktorki”).
19. Współpraca z Caritasem (zbiórka makulatury).
20. Współpraca z Przedszkolem Miejskim Nr 36 (akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, organizacja imprez
dla dzieci).
21. Współpraca z Fundacją „Dom Nadziei” (akcja „Choinka pełna nadziei”).
Sukcesy:
1. Zakwalifikowanie się do finałowej piątki w projekcie „Centrum Wolontariatu Szkolnego” – projekt
współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami
członkowskimi w Unii Europejskiej „Centrum Wolontariatu Szkolnego” – jako jedna spośród ponad 40
szkół zgłoszonych do konkursu w województwie śląskim (2013/2014).
2. III miejsce w konkursie „Dzień Dobrych Uczynków” organizowanym przez Gliwickie Centrum
Organizacji Pozarządowych (2011/2012).
3. Uzyskanie podczas Gliwickiej Gali Wolontariatu wyróżnienia w konkursie dla najlepszego
koordynatora wolontariuszy przez opiekuna koła, panią Małgorzatę Paszkowską (2012/2013).
4. Uzyskanie przez szkołę zaszczytnego tytułu „Szkoły Odkrywców Talentów” (2011/2012).
Wnioski z realizacji:
Szkolny Klub Wolontariatu i Samorząd Uczniowski Gimnazjum działa prężnie dzięki współpracy
między licealistami z VII Liceum Ogólnokształcącego i gimnazjalistami z Gimnazjum Nr 7. Wykazują
się oni talentem organizacyjnym, zdyscyplinowaniem i inwencją, dzięki czemu uczniowie podejmują
szereg nowych akcji. Młodzież działa zarówno na rzecz społeczności szkolnej, jak i środowiska
lokalnego i osób potrzebujących na całym świecie. Przedsięwzięcia wymienione powyżej to przede
wszystkim działania grupowe. Są cenne dlatego, że pozwalają młodzieży nabyć umiejętności
współpracy w grupie, poszukiwania kompromisów, rozwiązywania konfliktów, kształtują jej
kreatywność i motywują do współdziałania. Ponadto wpływają na zdyscyplinowanie i zdolność
obserwowania otoczenia. Uczniowie są dzięki temu wrażliwsi na potrzeby osób ubogich,
niepełnosprawnych (fizycznie i intelektualnie), niedostosowanych społecznie. Swoje zaangażowanie
przenoszą także na rodziców, którzy zaczęli aktywnie wpierać działalność dzieci.
Ze względu na duże zainteresowanie młodzieży podejmowaną działalnością będzie ona
kontynuowana w przyszłych latach.
Strona WWW szkoły z prezentacją dobrej praktyki (pole nieobowiązkowe):
http://www.zso4.gliwice.pl/download/dobre_praktyki/przyklady_dobrych_praktyk.pdf

