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W grudniu 2014 r. ZSO nr 7 w Szczecinie zorganizowało szereg akcji mikołajkowych, których celem było 

przekazanie prezentów osobom będącym w potrzebie. Klasy Gimnazjum i  Liceum wraz z wychowawcami 

zrobiły prawie 100 prezentów.  

 

16 grudnia 2014 odbyła się w naszej szkole charytatywna 

akcja mikołajkowa dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej 

przy Kościele Świętej Rodziny w Szczecinie. W jej 

organizację zaangażowani byli uczniowie klasy I B pod 

przewodnictwem opiekuna samorządu uczniowskiego pana 

Macieja Gofronia i wychowawczyni pani Iwony 

Szafińskiej. Program akcji był bardzo napięty, zawierał 

świąteczne gry i zabawy dla dzieci, między innymi 

zajęcia sportowe, czytanie bajek i zdobienie pierników, a zwieńczeniem wieczoru było rozdanie prezentów 

przez Świętego Mikołaja dla 27. dzieci. W tym wszystkim uczestniczyli licealiści w pięknych 

przebraniach aniołów lub elfów. Akcja był bardzo 

udana i wszyscy odnieśli bardzo pozytywne 

wrażenia. 

 

Inną imprezą charytatywną zorganizowaną przez ZSO 

nr 7 była zbiórka prezentów dla dzieci, podopiecznych 

MOPR Północ w Szczecinie. Klasy gimnazjum 1l, m, 

2l,m,n,o,3l,m,n,o oraz klasy Liceum I C, D, II D 

zrobiły podarunki dla konkretnych dzieci z rodzin 

będących w potrzebie. Były to zabawki, ubrania, słodycze, produkty chemiczne itd., czasami wielkość 

prezentów powodowała, iż nie sposób było ich unieść. Łącznie zebraliśmy 45 paczek, którymi 

obdarowaliśmy 36 dzieci. Akcję koordynowała pani Angelika Styś, która nawiązała kontakt z jednym z 

kierowników w MOPR Północ panią Edytą Waszczuk. 

 

Klasy II A i II B wraz z wychowawczyniami p. Beata 

Stelter i Ewą Nowak włączyły się w coroczną, 

ogólnopolską akcję Szlachetna Paczka i 19 grudnia 

rozniosły 23 paczki dla rodzin.  
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Ponadto, w szkole odbyły się kiermasze świąteczne, 

m.in. Specjalnego Ośrodka Socjoterapii Św. Brata  

Alberta i Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego 

nr 2 w Szczecinie. Ozdoby wykonali wychowankowie 

ww. placówek, a fundusze w ten sposób zebrane zostały 

przeznaczone dla potrzebujących dzieci. Kolejną akcją 

przeprowadzoną w szkole było wsparcie akcji 

Instytutu Pedagogiki US realizującego projekt 

„Wczoraj, jutro, dziś potrzebny jest pluszowy miś”.  

 

 

Projekt ten związany jest z obchodami Światowego Dnia 

Pluszowego Misia i został opracowany we współpracy ze 

studentami Instytutu Pedagogiki US, uczniami ZSO nr 7 w 

Szczecinie oraz dziećmi z Państwowego Przedszkola nr 48. 

Celem przedsięwzięcia jest pozyskanie środków materialnych 

oraz zabawek, książek, gier dla pacjentów z Kliniki 

Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Szczecinie, a także dla podopiecznych Zachodniopomorskiego 

Hospicjum dla Dzieci. Koordynacją tych imprez zajęła się pani pedagog Renata Pełszyk. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękuję wszystkim Pomocnikom! 

Do zobaczenia za rok! 
 

Św. Mikołaj 

 


