
„Razem  na  Święta”  to  akcja  MEN,  w  której  wzięli  uczniowie  ZSO  Nr  1  w
Sędziejowicach.  Akcja miała na celu zachęcić   uczniów do niesienia pomocy innym. Ich
działania realizowane w ramach szkolnego koła „Caritas”  oraz inicjatyw klasowych zostały
wzmocnione w okresie przedświątecznym, kiedy szczególnie wiele osób czeka na pomoc
i  wsparcie.  Działania  sprzyjały   budowaniu wspólnot  i  umacnianiu  więzi
międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za drugą osobę.  
Uczniowie  wykonywali  kartki  świąteczne   i  przekazywali  je  sąsiadom,  emerytowanym
pracownikom  szkoły,  jednostkom  organizacyjnym  na  trenie  gminy  Sędziejowice.
Samodzielnie  przygotowali  słodkie  upominki  i  obdarowywali  nimi  osoby  potrzebujące.
Wykonali  również  ozdoby  świąteczne  dla  rodziny  i  bliskich.  Czynnie  włączyli  się
w przygotowania do świąt, pomagając seniorom    z najbliższego sąsiedztwa lub dziadkom
i  pradziadkom,  mieszkającym oddzielnie,  w zrobieniu  zakupów,  uporządkowaniu  domu
i  obejścia,  uzupełnieniu  zapasów  węgla  czy  drewna,  wyprowadzeniu  psa  na  spacer.
Wykazali  się  także  inwencją  w  świątecznym  udekorowaniu  domów,  przekazaniu
własnoręcznie  wykonanych  upominków,  przynosząc  tym  radość  i  okazując  szacunek
osobom starszym. Uczniowie klasy 2B przyłączyli się do akcji „Paczuszka dla Maluszka”
organizowanej            przez Fundację „Pomaganie jest fajne”. Celem inicjatywy było
obdarowanie paczuszkami dzieci z rodzin wielodzietnych i ubogich z woj. łódzkiego oraz
dzieci z okolicznych Domów Dziecka. 

Uczniowie  wraz  ze  swoimi  rodzinami  z  wielką  radością  przyłączyli  się  do  akcji
i  przygotowali  paczuszki  zawierające  m.in.  żywność,  chemię  gospodarczą,  zabawki,
ubrania  nowe i  używane.  W dn.  18.12.2020  wychowawczyni  klasy zawiozła podarunki
do siedziby fundacji z której w najbliższych dniach trafią do potrzebujących rodzin.  Dwie
uczennice z klasy  VII a podjęły działanie na rzecz akcji, pamiętając      o samotnych,
bezbronnych  i  bezdomnych  istotach,  przebywających  w  schroniskach.  W  jej  ramach
odwiedziły  z  rodzicami  oddział  ,,Towarzystwa  Opieki  nad  Zwierzętami  w  Polsce"   w
Zduńskiej Woli. Przekazały zakupioną karmę dla zwierząt i koce dla kotków, które znalazły
tam  schronienie.  Towarzystwo  Opieki  nad  Zwierzętami  w  Polsce  zostało  założone  1
listopada 1864 roku - po upadku powstania styczniowego. Była to druga na świecie tego
typu organizacja. Jeden  z  uczniów  uczestniczył  w  nagrywanym  w  szkole
bożonarodzeniowym  koncercie.  Wykonał  kolędę  "Cicha  noc"  na  świetnie  brzmiącym
instrumencie kalimba.

 Nad przebiegiem akcji czuwali wychowawcy klas.














