
Sprawozdanie SOT 

 

W roku szkolnym 2016/2017 w naszej szkole działało Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne.  

W ramach jego działalności zorganizowano szereg imprez krajoznawczo-turystycznych. Odbyły się 

dwie wycieczki autokarowe oraz sześć dużych rajdów pieszo-rowerowych., w tym tradycyjne już 

Rodzinny Rajd Rowerowy oraz Rajd Patrona dla klas czwartych. Zorganizowane zostały również, 

w formie podchodów,  dwie piesze wycieczki dla klas drugich.  

Nowością w tym roku były „wyprawy świetlicowe”, krótkie wycieczki organizowane raz w 

miesiącu w godzinach przedpołudniowych dla uczniów zaczynających naukę po południu i 

spedzajacych czas  w świetlicy. Takie wycieczki odbyły się cztery w I semestrze i dwie w II 

semestrze. 

Wycieczki i rajdy cieszyły się w naszej szkole sporym zainteresowaniem. Te tematyczne – szukanie 

wiosny w lesie, warsztaty wielkanocne  czy odkrywanie tajemnic Poznania – były popularne wśród 

młodszych dzieci. Rowerowe, zwłaszcza na dalsze trasy – budziły zainteresowanie starszych 

uczniów. 

Udział w rajdach zaowocował zdobyciem przez najbardziej wytrwałych uczestników aż 20 różnych 

odznak turystycznych.: 12 Dziecięcych Odznak Turystycznych, 5 „Siedmiomilowych butów” i 3 

odznak jubileuszowych OTP. Wręczanie odznak odbywa się podczas ważnych szkolnych 

uroczystości i ma uroczystą oprawę. 

Ważną rolę podczas wycieczek i rajdów odgrywała obecność rodziców i dziadków. Rodzinny Rajd 

Rowerowy to impreza skierowana dla rodziców z dziećmi, połączona z grą terenową i festynem 

rodzinnym. Na zimowy rajd, który odbywał się w Dniu Babci, zostały  w tym roku zaproszone 

wnuczęta z dziadkami. Obie imprezy sprzyjały integracji rodzin i cieszyły się sporym 

zainteresowaniem. 

Rajd Patrona ma przybliżyć uczniom ciekawe miejsca i postacie związane ze Swarzędzem oraz 

utrwalić wiedzę o patronie szkoły. Pomyślany jest jako gra miejska, wzbudza wśród uczniów sporo 

emocji, budzi ducha zdrowej rywalizacji pomiędzy klasami i  pogłębia poczucie przynależności do 

zespołu  klasowego. 

Na trasy podchodów, gier terenowych przygotowane są zadania o różnej tematyce i różnym stopniu 

trudności, dostosowane do wieku i mozliwości dzieci uczestniczących w zabawie. Podczas 

„Mikołajkowych podchodów” dla klasy Iig dzieci pracowały na trasie w grupach zorganizowanych 

przez wychowawcę. Były zadania wymagające umiejętności czytania, liczenia, dla posiadających 

zdolności manualne czy sprawność fizyczną. W każdej grupie każdy mógł się czymś wykazać, a 

dzieci nauczyły się współpracować i wykorzystywać swoje predyspozycje. 

Działalność SKKT jest wspierana przez zewnętrzne instytucje propagujące turystykę i zdrowy styl 

życia. Wiele imprez i wycieczek zorganizowano przy pomocy Oddziału PTTK „Meblarz” oraz 

Odziału PTTK „Łaziki” 
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