Zespół Szkół nr 2 w Bieczu

Sprawozdanie z działalności organizacji szkolnych - rok szkolny 2013/2014
1. Nazwa organizacji: Szkolne Koło LOP
2. Nauczyciel opiekun: Grażyna Cetnarowska
3. Ilość odbytych spotkań:
4. Ilość zaangażowanych uczniów: 17
5. Tematyka podejmowanych działań i ich ocena:
Lp.
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Podejmowane działania/ tematyka spotkań

Akcja „Sprzątanie Świata 2013”

Akcja „Żyj smacznie i zdrowo”

Ocena efektów i zaangażowania
uczniów
Do akcji zostali zaangażowani wszyscy
uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum,
którzy wraz
z wychowawcami porządkowali najbliższe
otoczenie szkoły oraz tereny do niej
przylegające wraz
z poboczami dróg dojazdowych.
Zebrano łącznie 17 pełnych worków śmieci
i częściowo zlikwidowano dzikie wysypisko
śmieci znajdujące się na skarpie za murami
szkoły.
W ramach akcji, wg. przygotowanych
scenariuszy przeprowadzono pogadanki na
lekcjach wychowawczych w kl. I-III SP oraz
na lekcjach przyrody w kl. IV-VI.
Program „Żyj smacznie i zdrowo” jest akcją
edukacyjną marki WINIARY prowadzoną
we współpracy z Federacją Polskich Banków
Żywności. W ramach akcji szkoła wzbogaciła
się o materiały dydaktyczne w formie plansz
i scenariuszy zajęć promujące zdrowy styl
życia.
W realizację projektu zostali zaangażowani
głównie uczniowie klasy IV, którzy na
lekcjach przyrody, korzystając z otrzymanych
materiałów uczyli się zdrowo planować
dzień. Na zajęciach SK LOP uczniowie
klasy VI przygotowali pracę plastyczną na
konkurs „Żyję zdrowo”.
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Program „Akademia czystych rąk”

Udział w ogólnopolskim konkursie „Cztery pory
roku – zima w parku”

Akcja „Zbieramy makulaturę – chronimy lasy”

Redagowanie gazetki LOP

Staramy się dbać o to, aby przekazywać
najmłodszym podstawową wiedzę z
zakresu prawidłowej higieny rąk oraz tego,
jak duży wpływ ma ona na nasze życie i
zdrowie. Najważniejsza jest profilaktyka,
a odpowiednia edukacja to klucz do jej
propagowania. W ramach akcji otrzymaliśmy
bogaty pakiet edukacyjny z szerokim
wachlarzem scenariuszy lekcyjnych
dotyczących tematyki prozdrowotnej.
Uczniowie kl IV – VI wzięli udział w
konkursie – otrzymali wyróżnienie oraz
nagrodę w postaci bogatego zestawy środków
myjących Carex wraz z plakatami, ulotkami i
naklejkami informacyjnymi.
Na konkurs wysłano 12 prac uczniów kl II –
VI SP. Spośród ponad 250 nadesłanych prac
z całej Polski laureatem i zdobywcą I miejsca
został uczeń kl VI – Tobiasz Rudziński.
W październiku 2013 r. uczniowie Zespołu
Szkół przystąpili do akcji "Zbieramy
makulaturę –Chronimy lasy”.
Dotychczas zebrano ponad 500 kg surowca.
Zachęcając do udziału w tej akcji, szkolne
koło LOP organizuje szkolny konkurs zbiórki
makulatury.
Do tej pory ze sprzedazż makulatury
uzyskano kwotę 123 zł – która zostanie
przeznaczona na opłatę składek
członkowskich 10 uczniów należących do
LOP oraz na nagrody rzeczowe w konkursie
zbiórki makulatury. Rozwiązanie konkursu w
czerwcu 2014 r.
Podsumowanie akcji nastąpiło podczas
Święta Szkoły.
Zebrano 950 kg makulatury, za którą
otrzymano łączną kwotę 224 zł z czego 50 zł
przeznaczono na dofinansowanie wycieczki
do OEE w Polichtach a 184zł przeznaczono
na nagrody dla uczniów najbardziej
aktywnych podczas zbiórki.
Na bieżąco zmieniane są informacje na
gazetce ściennej przy s.29. Tematyka zależna
jest od aktualnie trwających konkursów
i akcji, od pory roku, bądź omawianych
zagadnień na zajęciach:
- sprzątanie świata
- jesień
- Kraków
- Biecz
- Zakopane i Tatry
- Akademia Czystych Rąk
- Aktywni dla klimatu
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Projekt "Aktywni dla Klimatu"
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Udział w ogólnopolskim konkursie wiedzy
przyrodniczej Świetlik.

W trakcie realizacji, ogólnopolski projekt
o charakterze edukacyjnym mający na celu
przybliżenie zagadnień z zakresu ekologii.
Udział w konkursie platycznym.

4 uczniów z klasy IV wzięło udział w
konkursie.
Przygotowanie i przeprowadzenie gminnego
etapu konkursu w ZS nr 2 w Bieczu.
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Konkurs „Formy ochrony przyrody”

Wyjazd do Ośrodka Edukacji Ekologicznej
w Polichtach.

Projekt „Lekcja o niskiej emisji”

Przygotowanie i przeprowadzenie etapu
powiatowego w Szalowej.
Zorganizowanie wycieczki przyrodniczo
– ekologicznej, oraz podjęcie współpracy
z dyrekcją Parków Krajobrazowych
Małopolski.
Pozyskanie materiałów edukacyjnych w
formie broszur i tematyce ekologicznej i map
regionu południowej małopolski.
Przeprowadzenie ogniska.
Włączenie się w realizację kampanii
informacyjno-edukacyjnej „Misja-emisja” –
projekt trwa do końca 2014r.

6. Wnioski i rekomendacje
Szkolne Koło LOP swoje działania kieruje do uczniów całej szkoły i opiera się na zadaniach
statutowych zawartych w planie pracy LOP.

…………………………………………
data i podpis nauczyciela

Uwaga!
Sprawozdanie dotyczy SU, UKS, LOP, Szkolnego Koła Wolontariatu, PCK itp.

