Pomoc chorym dzieciom

W dniu 21 grudnia 2015 członkowie Samorządu Uczniowskiego i wolontariusze wyjechali do
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, aby w przebraniach Św. Mikołajów rozdać
prezenty chorym dzieciom, przebywającym na Oddziale Hematologii.
Wcześniej zorganizowaliśmy akcję zbiórki pieniędzy na prezenty i udało nam się zebrać kwotę
1200zł. Za te pieniądze kupiliśmy zabawki, gry, artykuły papiernicze i książki, które
przekazaliśmy dzieciom. Wszystkim klasom, które wzięły udział w zbiórce funduszy serdecznie
dziękujemy.
Podczas pobytu w szpitalu oprócz rozdania prezentów zorganizowaliśmy gry i zabawy dla
chorych dzieci. Na zamieszczonych zdjęciach ze względu na ochronę prywatności małych
pacjentów, nie możemy pokazać ich uśmiechniętych twarzy, ale naprawdę sprawiliśmy im dużo
radości. Fotografie w galerii
Choć na chwilę mogły oderwać się od rutyny szpitalnego życia. Mała 5-letnia Iza ograła trzy
licealistki w "Chińczyka", a gdy jeden z chłopców narysował ptaka, nasz uczeń zaproponował,
że obliczy parabolę jego lotu. Było naprawdę bardzo miło i wesoło. Niektórzy z małych
pacjentów ze względu na stan zdrowia nie mogli przyjść na świetlicę, gdzie organizowaliśmy
zabawy, więc Mikołaje zanieśli im prezenty do sal. Najbardziej wzruszające, było to, że dzieci
mimo cierpienia uśmiechały się.
Pani oddziałowa ze szpitala złożyła nam podziękowania w imieniu wszystkich małych
pacjentów. Mamy nadzieję, że podobną akcję uda nam się zorganizować za rok.
W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła pod kierunkiem pani Ireny Włodarczyk przystąpiła do
ogólnopolskiego projektu edukacyjnego "Lekcje z ZUS". Jest to autorski projekt Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który realizowany jest
również przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Podczas zajęć podstaw
przedsiębiorczości w klasach Ib i Ie realizowany był cykl lekcji, mający na celu uświadomienie
młodym ludziom m.in. czym są ubezpieczenia społeczne, jaką rolę odgrywają w naszym życiu,
dlaczego składki są ważne z punktu widzenia naszych przyszłych emerytur.

Końcowym etapem tego projektu było przystąpienie szkoły do konkursu wiedzy "Warto wiedzieć
więcej o ubezpieczeniach społecznych”.
Z wielką przyjemnością informujemy, że do II etapu (wojewódzkiego) zakwalifikowały się
następujące osoby:
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1. Damian Czarnota 1b

2. Aleksander Skurski 1b
3. Karol Franczyk 1e

Gratulujemy i życzymy sukcesów w półfinale, który odbędzie się 16 marca 2016 roku.

2/2

