Projekt edukacyjno-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie
„Pamiętajmy, nie bądźmy obojętni na drugiego człowieka,
a życzliwość niech płynie prosto z naszych serc, każdego dnia”.
Problem nietolerancji jest częstym zjawiskiem w świecie. Szczególnej powagi nabiera
wtedy, gdy chodzi o środowisko szkolne. Dzieci muszą dopiero nauczyć się postępowania
zgodnego z zasadami tolerancji, dlatego ważne są wszelkie działania zmierzające do uświadomienia społeczności szkolnej znaczenia tolerancji w codziennym życiu. Uczenie dzieci
szacunku do drugiego człowieka stało się jednym z priorytetów naszej szkoły.
W tym roku, po raz trzeci, w naszej szkole obchodziliśmy od dnia 16 listopada 2020r.
do 21 listopada 2020r. „Szkolny Tydzień Tolerancji, Życzliwości i Pozdrowień”, który
połączyliśmy z obchodami Międzynarodowego Dnia Tolerancji, ze Światowym Dniem Życzliwości i Pozdrowień przypadającym na 21 listopada oraz Dniem Praw Dziecka, który wypada 20 listopada.
Ze względu na panująca pandemię, przebiegał on w sposób niekonwencjonalny.
Uczniowie na każdy dzień tygodnia mieli przygotowane zadania do wykonania. Już pierwszego dnia 16 listopada podczas „Dnia tolerancji” uczniowie mogli napisać krótki wiersz o
tolerancji czy życzliwości, który został umieszczony w „Szkolnej Alei Życzliwości”. Drugi
dzień – „Dzień uśmiechu”, miał nam przypomnieć o tym, że warto się na chwilę zatrzymać,
dostrzec drugiego człowieka i zwyczajnie się do niego uśmiechnąć, czyniąc swój i jego świat
lepszym. Dzięki pięknym i radosnym zdjęciom przysłanym przez uczniów powstała „Ściana
radości”. W środę 18.11.2020r. wykonano „Drzewko uprzejmości”, które stanęło na szkolnym korytarzu. Dzieci na liściach wyciętych z kolorowego papieru wypisywały zwroty
grzecznościowe. Wszystkie liście zostały zawieszone na gałęziach drzewa. Przez cały tydzień
na uczniów czekała także na szkolnym korytarzu „Ściana dobrych myśli i pozdrowień” –
miejsce, gdzie społeczność szkolna mogła przelać na papier dobra myśl, pozdrowić kogoś lub
podziękować za ocenę z klasówki. Z okazji postanowili również skorzystać nauczyciele,
umieszczając tam swoje pozdrowienia dla uczniów. Jednym z praw dziecka jest prawo do
odpoczynku i zabawy, dlatego dzień 20 listopada był dniem relaksu dla wszystkich uczniów.
21 listopada to dzień Życzliwości i Pozdrowień. Uczniowie zostali zaproszeni do wzięcia
udziału w konkursie plastycznym promującym Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień,
pod hasłem „Życzliwość na co dzień, nie od święta”.
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Tematyka tolerancji i życzliwości gościła również podczas lekcji wychowawczych. Uczniowie mieli także możliwość zapoznania się z prezentacją umieszczoną na facebooku
i stronie internetowej szkoły.

MISTRZAMI TOLERANCJI 2020 na poziomie klas I-III zostali:
1. Zaranowicz Marta klasa IIa
2. Tomczak Julia klasa IIa
3. Skubisz Maria klasa IIc
4. Szewczyk Maja klasa IIIa
5. Jędrzejewska Emilia klasa IIIa
6. Popielas Julia klasa IIIa
VICE MISTRZAMI TOLERANCJI 2020 na poziomie klas I-III zostali:

1. Stalpińska Alicja klasa IIa
2. Szymańska Jagoda klasa IIa
Na poziomie klas IV-VIII MISTRZAMI TOLERANCJI 2020 zostali:

1. Krajewski Bartek klasa IVa
2. Jędrzejewska Amelia klasa V
3. Lewandowska Amelia klasa V
4. Łopacińska Aleksandra klasa V
5. Zaranowicz Alicja klasa VIb
Mam nadzieję, że wszystkie działania, które w tym tygodniu towarzyszyły uczniom
pogłębiły ich wiedzę na temat tolerancji, stały się refleksją nad postawami wobec innych
osób, otworzyły nasze serca i zachęcił do walki z brakiem tolerancji. Podjęta przez naszą
szkołę inicjatywa miała na celu poruszyć w nas strunę wrażliwości i spojrzeć na innych ludzi
z wyrozumiałością. Uważam, że w naszej szkole życzliwość i tolerancja będą gościć każdego
dnia, gdyż dzięki nim życie staje się łatwiejsze i przyjemniejsze.
Wszyscy uczniowie za aktywny udział w obchodach „Szkolnego Tygodnia Tolerancji,
Życzliwości i Pozdrowień” otrzymają dyplomy i nagrody niespodzianki podczas apelu podsumowującego pracę za I semestr roku szkolnego 2020/2021. Kto otrzyma tytuł „Mistrza tolerancji 2020” okaże się wkrótce.
Zachęcam do udziału w obchodach w kolejnym roku szkolnym.
Pomysłodawca i koordynator działań
Anna Rybka – pedagog szkolny
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