Projekt „Nasi Ulubieńcy” Centrum edukacji ekologicznej w Radomiu
realizowany na terenie Miasta Radomia.

RAPORT
do projektu CEE
„NASI ULUBIEŃCY”

1. Nazwa i dane adresowe placówki:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Kielecka 2/6
2. Ogólna liczba uczestników w projekcie: 450 uczniów.
3. ,, Akcja: ,,Złotóweczka dla pieseczka i koteczka”

 Liczba uczestników: 385 uczniów
 Suma zebranych pieniędzy: 450 zł.
4. ,,OKAŻ MI SERCE”- konkurs plastyczno-fotograficzny

Uczniowie wzięli udział w konkursie plastyczno-fotograficznym:
,,Okaż mi serce” Temat konkursu: ,, Los psów w mieście’’

L.P Kategoria Imię i nazwisko
ucznia
Maria Kwasek
1. druga
2.

druga

Szwede Sandra

Wiek, oddział, Nazwisko
klasa
nauczyciela
9 lat kl. II
Małgorzata
Januszewska
10 lat kl. III
Lidia Michalska

3.

druga

Molga Maja

10 lat kl. III

Lidia Michalska

4.

druga

Kaja Pyrka

10 lat kl. III

Lidia Michalska

5.

trzecia

Adrian Tuzimek

11 lat kl. IVa

6.

trzecia

Aleksandra
Łuczyńska

13 lat kl. VIa

Jolanta
Czapczyńska
Jolanta
Czapczyńska

7.

trzecia

Agata Wróblewska

13 lat kl. VIa

Jolanta
Czapczyńska

8.

trzecia

Dalach Wiktoria

11 lat kl. IVa

Jolanta Czapczyńska

9

trzecia

Wiktoria Perka

12 lat kl. Vb

10. trzecia

Julia Pawlak

11 lat kl. IVc

11. trzecia

11 lat kl. IVa

13. trzecia

Aleksandra
Tomaszewska
Oliwia
Tomaszewska
Natalia Sasin

14. Trzecia

Marta Potempska

12 lat kl. Va

Jolanta
Czapczyńska
Jolanta
Czapczyńska
Jolanta
Czapczyńska
Jolanta
Czapczyńska
Jolanta
Czapczyńska
Jolanta
Czapczyńska

12. trzecia

11 lat kl. IVa
11 lat kl. IVa

Działania edukacyjne:
Pies to symbol wierności i przyjaźni, to największy przyjaciel człowieka!
W związku z realizacją projektu: ,,Nasi ulubieńcy 2012r. uczniowie
naszej szkoły już po raz kolejny przystąpili do akcji, podejmując działania
na rzecz zwierząt ze schroniska. Działania realizowane były w miesiącach:
październik, listopad, grudzień 2012r. Projekt ten związany jest
z obchodami

Międzynarodowego

Miesiąca

Dobroci

dla

Zwierząt

(październik) oraz Światowego Tygodnia Zwierząt ( 4 – 10 X). W ramach
realizacji projektu wykonano szereg działań mających na celu przybliżenie
dzieciom losu bezdomnych psów, oraz uwrażliwienie dzieci na
humanitarne

traktowanie

zwierząt

oraz

wyrabianie

poczucia

odpowiedzialności za posiadane zwierzęta. W tym roku szkolnym w akcji
wzięli uczniowie klas 0 – VI.

W miesiącu wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu podjęto
następujące działania edukacyjne:
 Akcję rozpoczęliśmy od października od wywieszenia plakatów na

których umieściliśmy informacje, że miesiące: październik, listopad
i grudzień to szczególny czas opieki nad zwierzętami, a także
informację o zbiórce darów rzeczowych: kocy, karmy, misek dla
radomskiego schroniska. W zbiórkę darów dzieci były bardzo
zaangażowane.
 Zorganizowano apel, na którym zapoznano uczniów z działaniami

realizowanymi w ramach projektu: ,,Nasi Ulubieńcy” Przedstawiono
główne cele działań oraz zachęcono do ich realizacji.
 Uczniowie wykonali na korytarzach szkolnych gazetki tematyczne

związane z projektem: ,,Nasi Ulubieńcy”. Zachęcały one uczniów
do wzięcia udziału w akcji: ,,Złotóweczka dla pieseczka”, oraz
zbierania karmy, kocy i innych akcesoriów do schroniska.
 Uczniowie wzięli udział w akcji: ,,Złotóweczka dla pieseczka”, która

polegała na

zbieraniu przez poszczególne klasy pieniędzy do

klasowych skarbonek. Akcja ta trwała od października do grudnia.
Akcję zakończono apelem, na którym podsumowano działania w
tym zakresie, oraz nagrodzono klasę, która zebrała największą kwotę
pieniędzy. Sprawozdanie z akcji w załączeniu.
 Uczniowie brali udział w patrolach dotyczących inwentaryzacji

bezpańskich psów na osiedlu Zamłynie. Patrole miały na celu
zbadanie sytuacji zwierząt na osiedlach mieszkaniowych. Bezdomne,
wałęsające się psy zgłoszono do Schroniska dla Bezdomnych

Zwierząt. Zorganizowano 5 patroli w obrębie swojego miejsca
zamieszkania.
 Uczniowie brali udział w konkursie: ,,Buda dla mojego przyjaciela.”

Konkurs polegał na wykonaniu bud dla czworonożnych przyjaciół.
Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci na krzywdę i potrzeby
zwierząt.
 II miejsce w konkursie: ,,Buda dla mojego przyjaciela” zajęła Ada

Sułecka z kl. VIa i Izabela Karaś z klasy Va.
 Zorganizowano akcję: ,,Wzorowy właściciel czworonoga”, która

polegała na bezpośrednim kontakcie z opiekunem zwierząt.
Uświadamiano opiekunów czworonogów jak ważne jest zachowanie
czystości w miejscach publicznych. Zwracano uwagę na konieczność
sprzątania po swoim pupilu i używania do tego akcesoriów
zrobionych przez uczniów. – Torebka z gazety i łopatka z kartonu.
Akcesoria te były wręczane opiekunom zwierząt, którzy wyprowadzają
swoje pieski na spacer. Opiekunów obdarowywano dodatkowo
nalepkami z wizerunkiem pieska.
Inicjatywy własne podejmowane na rzecz zwierząt:
 Na zajęciach nauczyciele przeprowadzili z uczniami pogadanki na
temat: ,, Jak opiekować się swoim czworonożnym pupilkiem.
 Przeprowadzono warsztaty i pogadanki na temat ras psów, roli psa
w życiu człowieka oraz pomocy i opieki nad zwierzętami.
Uwrażliwiano uczniów na pomoc zwierzętom w okresie późnej
jesieni i zimy.

 Zorganizowano warsztaty połączone z konkursem plastycznym:
,,Pies moim przyjacielem”
 Zorganizowano konkurs literacki: ,,Mój pupil”. Konkurs polegał na
napisaniu wiersza. Stworzono kolejny tomik wierszy: ,, Pies to mój
wierny przyjaciel”
 Na trenie szkoły zbierano: suchą karmę, karmę w puszkach,
saszetkach, koce, miski. W akcji uczestniczyło 13 klas. Ogółem
zebrano 84 kg karmy, 5 misek, 7 kocy.
 Zorganizowano wyjście do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
Uczniowie podarowali czworonożnym zebraną w szkole suchą
karmę, ciepłe koce i miski.
W

lutym

ma

się

odbyć

spotkanie

z

prezesem

Związku

Kynologicznego i pieskiem na temat: ,,Opieka nad psem” (czekamy
na umówione spotkanie)
 Na terenie szkoły zorganizowano w ramach akcji: Złotóweczka dla
pieseczka” zabawę – za złotóweczkę – zabaweczka. Polegała ona na
wrzucaniu do pojemnika złotóweczki , a w zamian obdarowywano
upominkiem.

,, Pies jest jedyną istotą na świecie,
która bardziej kocha ciebie niż siebie samego”
Szkolni koordynatorzy projektu: ,,Nasi Ulubieńcy”
1. Lidia Michalska – realizacja projektu w klasach 0 – III oraz w
klasie VIc
2. Jolanta Czapczyńska - realizacja projektu w klasach IV – VI
3. Jolanta Dorocińska – realizacja projektu w klasach IV – VI

