Tájékoztató a 2015/2016-os tanévben végzett vöröskeresztes
munkáról
2015.szeptember 21-én iskolánkban Bázisiskola avatóünnepséget tartottunk. A
megyében 11.-ként kaptuk meg e kitüntető címet.
Az avató ünnepséget-a Széchenyi Napon rendeztük meg.
Régóta szívügyünk az egészséges életmód népszerűsítése. Pedagógusaink
fontosnak tartják a gyermekek egészséges életmódra nevelését. Napjainkban
egyre nagyobb szerepet kap az egészség, mely a legdrágább kincsünk.
A Bázisiskolai program kiváló lehetőséget teremt arra, hogy szorosabbra fonjuk
kapcsolatunkat a Magyar Vöröskereszttel. Fontos feladatunk, hogy
megteremtsük az egészséges élet, a mozgás, a táplálkozás, a környezet, a
sportolás, egészség védő feltételeit.
Évek óta segítjük a Vöröskereszt munkáját. Bekapcsolódunk a
véradásszervezésbe, a tagszervezésbe, az adománygyűjtésbe.
A munkánkhoz nagy segítséget kapunk a szülőktől és a civilszervezetektől.
A tanév elején elkezdtük a tagtoborzást, ennek sikereként101 fő jelentkezett.
Nagyon örülünk ennek a magas létszámnak.
A pedagógusok,a szülők és a tanulók nagyon aktívak voltak. Külön szeretném
kiemelni a 6.a osztályt ,valamint szeretném megköszönni
osztályfőnöküknekLedniczkyMonikának az aktív közreműködését, mert az egész
osztály befizette a tagdíjat.
A tanulóinkat az elsősegélynyújtó ismeretekre szakkör keretében oktatjuk.
A vöröskeresztes szakkört három korcsoportban szerveztük: a 4. évfolyamon,
az 5. osztályban és a 6.-7-8. évfolyamon .
Szeptemberben az újraélesztés világnapján a szakkörös nyolcadikosok
újraéleszteni invitálták nevelőiket a Széchenyi terembe.
Októberben pályázat keretében elsősegélynyújtó tanfolyamon vehetett részt
100 tanuló. A gyakorlati oktatást ifj. Király János mentőtiszt és Varga Evelin
mentőtiszt hallgató tartotta.

Rendszeresen részt veszünk versenyeken: így a vöröskereszt által szervetett
megyein és az országos elsősegélynyújtón.
Az idén a megyei versenyen 4. helyezést értünk el.
Az országos verseny háromfordulósvolt, melyet egy budapesti döntő követett.
Az idei tanév sikeres volt. Az ötödik-hatodik évfolyamos csapatversenyből 117
induló csapatból a 7. helyen végeztek diákjaink.
A hetedikes-nyolcadikos évfolyamosok a 105 indulóból a 15. helyen végeztek.
Nagy dicsőséget szereztek iskolánknak. Méltán lehetünk büszkék rájuk.
Minden évben ellátogatunk a Tiszalöki Mentőállomásra a szakkörös tanulókkal.
Az utolsó tanítási napon Egészségnapot tartottunk, amely a vállalt
tevékenységünk egyike. A programokban bővelkedő délelőtt elérte célját. A
részt vevő gyermekek és a felnőttek jól szórakoztak. Az állomásokon az
egészség, az egészséges táplálkozás, az egészséges életmód, a prevenció
fontossága, az elsősegélynyújtás, az összefogás, az önzetlenség volt jelen.
A rendezvényünket sok civil szervezet és vállalkozó támogatta. Ez úton is
szeretnék mindenkinek köszönetet mondani.
Köszönet illeti az iskolánk vezetőségét, a tantestületet és a technikai dolgozókat
a lelkiismeretes munkáért.
Végezetül még annyit szeretnék megemlíteni, hogy iskolánk 50 ezer forint
támogatást nyert a Magyar Vöröskereszttől. Ezt az Egészségnapra és az év végi
jutalmazásra fordítottuk.
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