MłodzieŜowe Koło TPD nr 12 w latach 2007 - 2010
podjęło następujące zadania:

- Z okazji Dnia Patrona Szkoły organizacja akademii, projekcji filmu
"Korczak" w reŜ. A. Wajdy oraz konkursów dla klas licealnych I - III. Celem
działań było zapoznanie uczniów z postacią patrona szkoły oraz uwraŜliwienie na
krzywdę drugiego człowieka. Konkursy zostały przeprowadzone w trzech
kategoriach: konkurs wiedzy o Januszu Korczaku, wiersz o Januszu Korczaku i
klasowa dekoracja poświęcona osobie patrona szkoły.
- Organizacja zabaw karnawałowego wraz z występem słowno - muzycznym
pt. "Brzechwa i Tuwim dzieciom małym i duŜym" ,"Gwiazdkowa rozmowa" oraz
:Spiący Mikołaj" dla dzieci pracowników ZSO nr 2 w Sosnowcu.
- Spotkanie z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej, zapoznanie się z
pracą i funkcjonowaniem ośrodka oraz występ artystyczny pt. "Brzechwa i Tuwim
dzieciom małym i duŜym".
- Wyjście do Państwowego Przedszkola nr 57 w Sosnowcu w celu
prezentacji przedstawienia "Brzechwa i Tuwim dzieciom małym i duŜym" oraz
"Gwiazdkowa rozmowa".
- Wyjscie do Państwowego Przedszkola nr 57 w Sosnowcu z okazji
Światowego Dnia Pluszowego Misia i prezentacja przedstawienia dla dzieci pt.
"Mały miś".
- Udział w spotkaniu roboczym opiekunów młodzieŜowych kół TPD z terenu
Sosnowca w siedzibie zarządu TPD w celu opracowania planu debaty
młodzieŜowej "Przyjaciel - kto to taki ?".
- Udział uczniów VI LO w debacie młodzieŜowej "Przyjaciel - kto to taki?",
która odbyła się w I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Roździeńskiego
w Sosnowcu (MłodzieŜowe Koło TPD nr 12 reprezentowali: Piotr Bijak i Jakub
Musialik ).

- Przeprowadzenie akcji charytatywnych podczas DNI FOLKLORU
POLSKIEGO na terenie VI LO połączonych ze sprzedaŜą ciast i potraw
sporządzonych według staropolskich przepisów.
- Przekazanie środków piorących dla najuboŜszych dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 45 w Sosnowcu (współpraca z opiekunką szkolnego koła TPD
Iwoną Darmoń - Dubas).
- Akcja charytatywna w markecie Auchan pod kierownictwem fundacji
"Zagłębie dla młodych". Zebrane fundusze zostały przekazane na sprzęt dla
sportowców, biorących udział w międzynarodowych paraolimpiadach.
- Szkolne akcja charytatywna z okazji Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości, świąt BoŜego Narodzenia i Dnia Dziecka" połączone ze
sprzedaŜą ciast i napojów oraz wyrobów artystycznych. Fundusze zebrane ze
szkolnych akcji przeznaczone zostały na zakup artykułów spoŜywczych i
papierniczych dla dzieci będących pod opieką Świetlicy Socjoterapeutycznej TPD
"Tęczowa Kraina", Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Sosnowcu i Stowarzyszenia
Dzieciom Będzina.
W okresie świątecznym zbiórka artykułów plastycznych, zabawek i pomocy
dydaktycznych dla najuboŜszych dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 45
,wychwanków swietlicy "Tęczowa kraina"oraz Stowarzyszenia Dzieciom Będzina.
- Wolontariat członków MłodzieŜowego Koła TPD nr 12 podczas festynów z
okazji Dnia Dziecka (Watsztaty Terapii Zajęciowej w Sosnowcu).
- Udział uczniów VI LO w plenerach malarskich w Pieskowej Skale i
Pszczynie organizowanych przez Miejski Zarząd TPD w Sosnowcu.
(Bartłomiej Wasiak za swoją pracę plastyczną otrzymał wyróŜnienie).
- Pomoc finansowa i rzeczowa dla uczniów VI LO, będacych w trudnej
sytuacji materialnej.
- SprzedaŜ cegiełek TPD z których finanse są przeznaczone na organizację
koloni letnich dla najuboŜszych dzieci
z terenu Sosnowca.
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