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WOLONTARIAT W NASZEJ SZKOLE 

Praca  w Szkolnym Klubie Wolontariusza kształtuje                              
w uczniach wrażliwość społeczną, uczy otwartości, empatii                   

i pokazują jak wiele radości sprawia bezinteresowne 
pomaganie innym. Uczniowie wraz z opiekunem przy 
wsparciu rodziców oraz nauczycieli organizują różne                       

akcje charytatywne. 
  



KOMU POMAGAMY? 

Polskiej Akcji Humanitarnej 

        W tym roku szkolnym nasza szkoła 
przyłączyła się do kampanii  edukacyjnych 
„Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc”                             
oraz „Studnia dla Południa”.  

 

 



Z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej uczniowie 

zamiast kwiatów wręczali 
swoim nauczycielom kartki           

z życzeniami przygotowanymi 
przez Szkolny Klub 

Wolontariusza. Nasze 
działania chętnie wsparli 

nauczyciele, którzy 
zrezygnowali z otrzymywania 

tradycyjnych kwiatów                       
i przyłączyli się do akcji 
„Zamiast kwiatka niosę 

pomoc” zachęcając swoich 
uczniów do niesienia pomocy 

mieszkańcom Afryki 
Południowej. 



Szkolne Walentynki okazały się nie 
tylko świetnym  pomysłem na wyznanie 
swoich uczuć, ale również niesienie 
pomocy mieszkańcom Somalii. Dochód 
z kiermaszu został przeznaczony na 
wsparcie ogólnopolskiej akcji  
„Zamiast kwiatka niosę pomoc”. 
 



  „Dzień Jabłka”, który obchodziliśmy              
w naszej szkole  sprawił, że wolontariusze 
zaangażowali się w pieczenie domowych 
ciast, babeczek i ciasteczek. W tym dniu 
została uruchomiona  kawiarenka, w której 
uczniowie mogli zakupić pyszne wypieki, 
soki jabłkowe oraz poczęstować się 
soczystymi jabłkami. Pozyskane funduszy 
zostały przeznaczone na  wsparcie akcji 
„Studnia dla Południa”. Dzięki tej akcji 
mogliśmy przyczynić się do zapewnienia 
dostępu do wody w Somalii i Sudanie 
Południowym, gdzie PAH remontuje                                
i buduje nowe ujęcia wodne. 



ANGAŻUJEMY SIĘ W DZIAŁANIA 
UNICEF 

Nasza szkoła należy do Klubu Szkół UNICEF. 
Od kilku lat włączamy się w pomoc, jaką niesie 

UNICEF. Wszystkie podjęte działania 
przyczyniły się znacząco do zwiększenia 

świadomości uczniów na temat praw                              
i obowiązków oraz sytuacji bytowej dzieci                   

z krajów dotkniętych największym ubóstwem. 
W tym roku szkolnym zebrane fundusze 
przekazaliśmy na zakup ciepłej odzieży 

zimowej w ramach kampanii                                  
„Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę”.  



DZIECIOM Z DOMU SAMOTNEJ 
MATKI W ŁODZI 

Tegoroczny kiermasz bożonarodzeniowy cieszył się 
ogromnym powodzeniem. Rodzice docenili wysiłek naszych 
uczniów włożony w przygotowanie  świątecznych ozdób, 
które mogły stanowić miły  upominek. Podczas kiermaszu 

można było kupić oryginalne, własnoręcznie wykonane ozdoby 
takie jak: anioły, renifery, stroiki i lampiony.                        

Nie zabrakło też świątecznych kartek i pierniczków.   



Dodatkową atrakcją była loteria 
fantowa, w której każdy los wygrywał. 
Na loterię fantową udało nam się zebrać 
maskotki i inne drobne gadżety. Zbiórkę 
fantów na loterię przeprowadzono 
wśród nauczycieli, którzy chętnie 
wsparli działania prowadzone przez 
Szkolny Klub Wolontariusza.  

Dochód uzyskany z kiermaszu i loterii został 
przeznaczony na zakup mleka, pieluch                      

i  materiałów higieniczno-pielęgnacyjnych 
dla maluchów. 



 ZWIERZĘTOM ZE SCHRONISKA W BOGUSZYCACH 
 

    Po raz kolejny przyłączyliśmy się        
do akcji pomocy niechcianym                            

i porzucanym psom ze schroniska                 
w Boguszycach prowadzonego 

przez Fundację „Ostatnia Szansa”. 
Zorganizowaliśmy zbiórkę 
pieniędzy, karmy i koców. 
Zakupione i zebrane dary 

wolontariuszki naszej szkoły 
zawiozły do schroniska.  

 



DZIECIOM Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SMYK 
W ramach promocji i rozwoju 
czytelnictwa wolontariusze 

czytali  ulubione książki i bajki  
z dzieciństwa swoim młodszym 
kolegom włączając się w akcję 
„Cała Polska czyta dzieciom”.                       

W ten sposób chcemy zachęcić                        
i przekonać maluchy, że 

czytanie to fajna zabawa. 
Wielkim powodzeniem cieszyła 

się książka „Lucjan- lew, 
jakiego nie było”.  



POMAGAMY NASZYM NIEPEŁNOSPRAWNYM 
KOLEGOM 

Wolontariusze naszej szkoły śpieszą z pomocą swoim 
niepełnosprawnym kolegom. Spędzają z nimi czas na 

wspólnych zabawach i rozmowach. Służą pomocą przy 
wykonywaniu codziennych czynności, odrabianiu lekcji, 

przynoszą obiad ze szkolnej stołówki. Uczniowie 
przebywając wspólnie uczą sie wzajemnej tolerancji, 

szacunku, współpracy  i bezinteresownej pomocy.  



WSPÓŁPRACUJEMY Z  FUNDACJĄ „OBUDŹMY NADZIEJĘ”                                      
ORGANIZUJĄC AKCJĘ „WKRĘĆ SIĘ W POMAGANIE” 

Już po raz trzeci nasza szkoła wzięła 
udział w konkursie ,,Szkoła z sercem- 

ekologiczne pomaganie”, którego 
organizatorem jest Fundacja                          

„Obudźmy Nadzieję"  mieszcząca się                     
w Rawie Mazowieckiej. Nasi uczniowie od 
października do kwietnia zbierali odpady 

wtórne. Dzieci gromadziły plastikowe 
butelki i  korki oraz zużyte baterie.  

Celem akcji jest pomoc osobom 
niepełnosprawnym poprzez finansowanie 
zajęć oraz turnusów rehabilitacyjnych, 
bądź pomoc w zakupie specjalistycznego 

sprzętu np.: wózka inwalidzkiego, środków 
ortopedycznych itp. 



ANGAŻUJEMY SIĘ W AKCJĘ „GROSZ DO GROSZA” 

Nasza szkoła wzięła udział w programie „Dzwonek na obiad”, 
uczestnicząc  w akcji „Grosz do grosza”,  organizowanej przez 

Fundację „Być Bardziej”. Celem, której jest walka                                          
z niedożywieniem wśród dzieci i młodzieży. Akcji towarzyszył 
zorganizowany w szkole  „Pierwszy Dzień Wiosny” pod hasłem 

„Drugie życie śmieci”. Chętni uczniowie zaangażowali się                        
w przygotowanie charytatywnego pokazu mody ekologicznej. Cały 

pokaz odbył się przy dźwiękach wiosennej muzyki. Trzeba 
przyznać, że uczniowie mieli bardzo ciekawe pomysły. Może                                 

w przyszłości będą  projektantami mody, a surowce wtórne staną 
się hitem sezonu. 



 
KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WOLONTARIATU                   

DLA NASZYCH UCZNIÓW 

 

 

 

WOLONTARIAT 

TO: 

zawieranie 
nowych 

znajomości 

rozwijanie 
zainteresowań 

radość                                 
z pomagania  

przygoda 

poczucie 
satysfakcji 

podejmowanie 
nowych wyzwań 

dobrze 
spędzony czas współdziałanie 


