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Cele oświatowo-wychowawcze
w działalności Stowarzyszenia Pomocy w Rozwoju Szkół Sióstr Nazaretanek „Nazaret”

Stowarzyszenie od września 2012 r. aktywnie współdziała ze Szkołą Podstawową Sióstr Nazaretanek
w Kaliszu. W tym czasie zrealizowaliśmy istotne oraz nowatorskie działania:
- doroczne nagrody Nazaretki 2014,
- sklepik szkolny – reaktywacja,
- wręczenie sztandaru podczas uroczystości „Bóg Honor Ojczyzna”,
- stypendium bł. Franciszki Siedliskiej,
- szkolne akcje adwentowe.

Przygotowanie do rzetelnego pełnienia ról społecznych
Stowarzyszenie przyznaje doroczne nagrody „Nazaretka”. Przez tę nagrodę chcemy promować wśród
uczniów naszych szkół wartość edukacji w różnych jej wymiarach. W minionym roku szkolnym miała
miejsce pierwsza edycja tej nagrody. W szkole podstawowej Nazaretki 2014 przyznano w
kategoriach:
- Umysł Roku;
- Sportowiec Roku;
- Samorządowiec Roku.
Ocenie podlega postawa kandydatów w bieżącym roku szkolnym. Kategoria „umysł roku” ma
promować uczniów prezentujących ponadprzeciętne zdolności intelektualne lub osiągających
ponadprzeciętne wyniki w nauce, niekoniecznie osiągających najwyższą średnią ocen. W ramach tej
kategorii promowane mogą być osoby wyróżniające się w wyłącznie jednej dziedzinie wiedzy.
Kategoria „sportowiec roku” ma promować uczniów osiągających ponadprzeciętne wyniki sportowe.
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Kategoria „samorządowiec roku” ma promować uczniów działających w samorządzie szkolnym w
sposób świadomy, odpowiedzialny i dojrzały.
Nazaretki są przyznawane nie za to, jak uczą się uczniowie szkoły, ale za to, kim są.
Część kandydatur przedstawia samorząd uczniowski. Poparcie dla wszystkich kandydatów wyrażają
na równych prawach uczniowie i nauczyciele w anonimowym elektronicznym głosowaniu, jednak
nagrodę przyznają wyłącznie członkowie Stowarzyszenia. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu
oraz dekoracja zwycięzców ma miejsce podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
W uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły nagrody „Nazaretka”, choć promują pożądane społecznie
postawy, nagradzane są przewrotnie nagrodami o charakterze materialnym (m.in. bonem do EMPiK).
Chcemy bowiem wpoić uczniom przekonanie, iż warto – również w sensie materialnym - być w
dorosłym życiu dociekliwym, konsekwentnym, aktywnym. Mamy nadzieję, iż tego rodzaju postawa
pomoże dzieciom w dorosłym życiu korzystnie ułożyć swoje relacje zawodowe.

Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych
Z początkiem roku szkolnego 2012/2013 nastąpiła reaktywacja sklepiku szkolnego. Stowarzyszenie
przejęło sklepik szkolny, wprowadzono wiele zmian. Obecnie jego podstawowym zadaniem nie jest
realizacja zysku, (choć faktycznie zysk taki jest realizowany), lecz cele wychowawcze.
Tworząc sklepik od podstaw postawiliśmy sobie za cel zmianę nawyków żywieniowych wśród
uczniów naszej szkoły. Cele sklepiku szkolnego zostały opracowane w Stowarzyszeniu i zostały
następnie uzgodnione ze Szkołą. Cele te realizujemy poprzez:
- niewprowadzanie do oferty sklepiku niektórych negatywnie ocenianych przez dietetyków
produktów, takich jak słodzone napoje gazowane czy chipsy;
- częstą zmianę asortymentu w sklepiku (zdarza się, iż rotacja następuje codziennie), co ma
na celu wymuszenie na dzieciach nawyku próbowania nowych produktów, dotąd nieznanych;
- wprowadzanie do asortymentu owoców i warzyw, także w postaci wygodnej do spożycia
(np. obrana marchewka, ćwiartka jabłka), co w powiązaniu z przyzwyczajeniem dzieci do
szukania nowości ma skłonić dzieci do zakupu z własnej woli (czasem z ciekawości) również
takich zdrowych produktów.

Kształtowanie postawy odpowiedzialnego konsumenta
Zysk ze sklepiku szkolnego przeznaczamy na cele bliskie uczniom, np. na dofinansowanie nagłośnienia
w sali gimnastycznej czy na nagrody „Nazaretka”. Informujemy przy tym dzieci o pożytecznych
celach, na jakie przeznaczamy zysk sklepiku szkolnego, starając się upowszechnić postawę
świadomego konsumenta czy wręcz prosumenta, dla którego istotny jest i nabywany produkt, i
zmiana otaczającej go rzeczywistości wywołana pośrednio dokonanym zakupem.
Wiedzę o realizowanych celach przekazujemy uczniom przede wszystkim podczas uroczystości
rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, czasem przygotowujemy ulotki informacyjne zawierające
również materiały fotograficzne.
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Kształtowanie postaw patriotycznych
Jednym z działań, jakich podjęło się Stowarzyszenie, było ufundowanie szkole podstawowej
sztandaru oraz uroczyste go przekazanie podczas uroczystości „Bóg Honor Ojczyzna” w listopadzie
2013 r. Stowarzyszenie współorganizowało wraz ze szkołą uroczystość, w której uczestniczyły
najwyższe władze Kalisza, Diecezji Kaliskiej i Kuratorium. Działanie to miało na celu:
- kształtowanie postawy patriotycznej uczniów,
- budzenie poczucia przynależności i tożsamości z Nazaretem,
- poznawanie tradycji szkoły.
Mamy nadzieję, że ranga zaproszonych gości, odpowiedni scenariusz uroczystości oraz świadectwo
nas – członków Stowarzyszenia – pozwoliło przekazać uczniom najważniejsze wartości: Bóg, Honor,
Ojczyzna.

Pomoc w trudnej sytuacji materialnej
W marcu 2013 r. Stowarzyszenie uruchomiło stypendia im. Bł. Franciszki Siedliskiej. Celem tego
działania jest wspieranie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej i
umożliwienie im kontynuacji nauki i rozwoju osobistego pomimo tej trudnej sytuacji.
Fundusz jest całkowicie niezależny od szkoły i składają się na niego wyłącznie darowizny. Naszym
celem jest takie prowadzenie Funduszu, aby mógł być on w niedalekiej przyszłości wspierany przez
absolwentów szkoły, którzy odnieśli (odniosą) sukces. Dzięki temu nie tylko nawiążemy pomost
pomiędzy byłymi i obecnymi uczniami szkoły, ale również pokażemy, jak wiele można zdziałać
wykorzystując wiedzę zdobytą na różnych etapach edukacji, realizując konsekwentnie założone
plany.

Kształtowanie wrażliwości społecznej u dzieci
Stowarzyszenie od dwóch lat organizuje szkolne akcje adwentowe wspierając takie instytucje jak:
Dom Ochrony Życia Poczętego w Odolanowie (2013) oraz Dom Dziecka w Kaliszu (2014). W ramach
tych akcji uczniowie szkoły podstawowej przygotowują własnoręcznie pierniczki i drobne wyroby
cukiernicze, które następnie wręczają darczyńcom podczas akcji zbiórki funduszów na wskazane
wyżej cele.
Dzieci zapoznają się w trakcie akcji z potrzebami tego rodzaju instytucji i ze specyfiką ich działalności.
Poznanie sprzyja zaś kształtowaniu wrażliwości społecznej. Z drugiej strony dzieci angażują się w
pracę społeczną i mają świadomość, jak ich osobiste starania (pierniczki, zakładki) zamieniają się na
konkretną pomoc potrzebującym. Budujemy w ten sposób u dzieci również poczucie własnej
wartości.
Nowatorskie rozwiązania formalnoprawne dla tych akcji opracowano przy współudziale Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji w 2012 r.

Współdziałanie w organizacji zajęć pozalekcyjnych
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Stowarzyszenie nawiązuje współpracę z pasjonatami różnych zajęć sportowych czy rekreacyjnych.
Dzięki temu od czasu do czasu możliwe jest udostępnienie posiadanych przez Stowarzyszenie
pomieszczeń podmiotom zewnętrznym na cele organizowania dodatkowych zajęć, takich jak: Klub
Szachowy Szachmistrz, zumba, półkolonie zimowe. W ten sposób niezależnie od szkoły
Stowarzyszenie w niewielkim rozmiarze poszerza zakres oferty szkolnej skierowanej do uczniów.

Stowarzyszenie jako grupa specjalistów
Stowarzyszenie to nie tylko grupa rodziców i pracowników szkoły. Stowarzyszenie to również grupa
specjalistów w różnych dziedzinach, którzy służą szkole radą w różnych kwestiach, nie tylko
związanych z edukacją. W miarę upływu czasu pojawiać się będą w Stowarzyszeniu absolwenci
szkoły, a Stowarzyszenie stanie się platformą łączącą byłych i obecnych uczniów szkoły, platformą
wymiany myśli, wsparcia rozwoju zawodowego, pomocy udzielanej obecnym uczniom przez
absolwentów, szczególnie na etapie startu zawodowego w dorosłym życiu. Chcemy, aby każde
pokolenie wspierało pokolenia następne, zapewniając trwanie wartości cenionych w naszej szkole.
Kalisz, listopad 2014
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