
Publiczne Gimnazjum Nr 5  

z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku 

 

SPRAWOZDANIE 

Z pracy Szkolnego Koła Wolontariatu 

 

rok  szkolny 2015/2016    II semestr 

OPIS  DZIAŁAŃ 

 Przeprowadzono 1 zbiórkę żywności w marcu 2016r. 

 Wolontariusze pracowali co miesiąc w ramach akcji Dziewczynka z Zapałkami a część uzyskanych 

środków (700 zł) przeznaczono na zakup ortezy dla uczennicy kl. III A Aleksandry Gryncewicz 

 uczniowie  dzięki pomocy nauczycieli  katechetów nawiązali współpracę z organizacjami Caritas oraz 

Eleos oraz brali udział w akcji Kilometry Dobra 

 uczniowie wzięli udział w akcji ’’ Pola Nadziei’’ pod patronatem fundacji ‘’Pomóż Im’’, inaugurując 

kampanię społeczną 

 10. lutego gościliśmy w szkole pracownika fundacji Pomóż Im, pana Grzegorza Bejdę, który opowiadał 

o pracy w fundacji oraz hospicjum. W spotkaniu uczestniczyły klasy drugie. 

 17.lutego zaproszeni do szkoły goście – pracownicy Wydziału Bromatologii na Uniwersytecie                       

w Białymstoku przeprowadzili prelekcję na temat racjonalnego odżywiania wśród młodzieży  

 08. marca Szkolny Klub Wolontariatu promował szkołę na Dniach otwartych dla szóstoklasistów, 

podczas którego prezentowany był efekt końcowy projektu edukacyjnego dotyczącego wolontariatu 

realizowanego  pod opieką pani Katarzyny Krukowskiej 

 18.  marca  przeprowadzono Kiermasz Wielkanocny połączony z Dniem Drożdżówki, w ramach której 

zebrano fundusze  (262zł) oraz pieluchy i artykuły dla niemowląt, które zostały przekazane na ręce pana 

Grzegorz Bejdy z Fundacji ‘’Pomóż Im’’ (Protokół z przekazania do wglądu i umieszczony na stronie 

internetowej szkoły) 

 11.kwietnia  reprezentanci szkoły uczestniczyli w XXI - szym finale Konkursu Ośmiu Wspaniałych, 

podczas którego wyróżniona została uczennica klasy III D Iga Pykało, zdobywając tytuł finalistki 

 24. maja uczniowie z klasy III D należący do szkolnego Klubu Wolontariatu przygotowali Dzień Uczty 

Wegańskiej, podczas której sprzedawali wegańskie i wegetariańskie przekąski, a dochody ze sprzedaży 

postanowili przekazać ofiarom trzęsienia ziemi w Nepalu 

 Szkolny Klub Wolontariatu współpracował z Samorządem  Szkolnym oraz pedagogami  pomagając                   

w  szeregu akcji prowadzonych na terenie szkoły , np. Wolontariusze zbierali makulaturę w ramach akcji 

‘’Przywróćmy Dzieciom Uśmiech” oraz karmę dla zwierząt i nakrętki 

 Wolontariusze z naszej szkoły współpracują z osiedlowymi przedszkolami, świetlicami odwiedzają osoby 

potrzebujące pomocy i wsparcia w białostockim hospicjum oraz Domu Dziecka 

 Wolontariusze brali czynny udział w akcjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Białystok 

Biega 

 Na bieżąco publikujemy informacje o akcjach i ich wynikach na stronie internetowej 



 Tabela z zestawieniem godzin uczniów jest co miesiąc aktualizowana na stronie internetowej szkoły 

 Rodzice , a nawet absolwenci naszej szkoły chętnie angażują się w akcje, pomagają w transporcie 

żywności lub pilnowaniu uczniów podczas zbiórek pieniężnych i rzeczowych 

UZYSKANE  EFEKTY 

 Na bieżąco publikujemy informacje o akcjach i ich wynikach na stronie internetowej 

 Tabela z zestawieniem godzin uczniów jest co miesiąc aktualizowana na stronie internetowej szkoły 

 Rodzice , a nawet absolwenci naszej szkoły chętnie angażują się w akcje, pomagają w transporcie 

żywności lub pilnowaniu uczniów podczas zbiórek pieniężnych i rzeczowych 

 Efekt wychowawczy – uświadomienie uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można  zrealizować 

wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej; możliwość otwarcia się na potrzeby 

drugiego człowieka; namawianie rodziców do wspierania szczytnych celów oraz uwrażliwienie młodzieży 

na krzywdę ludzką 

 Efekt integracyjny – możliwość przeprowadzenia wspólnego przedsięwzięcia nauczycieli i uczniów; 

zapoznanie uczniów z rolą i zadaniami instytucji charytatywnych; rozwijanie umiejętności pracy 

zespołowej; kształtowanie umiejętności gospodarowania wolnym czasem 

 Efekt prestiżowy – możliwość włączenia się w wielką ogólnokrajową inicjatywę na rzecz potrzebujących; 

podjęcia wspólnego dzieła, do którego każdy mógł się przyłączyć i aktywnie wspierać; promowanie 

wartości ogólnoludzkich 

WNIOSKI 

 Kontynuować dotychczasowe działania  

 Zaangażować się w nowe akcje i pomysły 

 Przeprowadzić akcję promującą oddawanie krwi oraz inne prozdrowotne zachowania 

 Zapraszać gości, organizując spotkania z ciekawymi i wartościowymi  ludźmi  

 Promować szkołę w środowisku lokalnym 

 Przeprowadzić Konkurs na nazwę naszego koła 

 Dzielić się pomysłami  

 Angażować do pracy coraz większą liczbę nauczycieli, uczniów i rodziców 

 Zaadoptować tablicę na korytarzu aby dotrzeć z informacjami do szerszej liczby odbiorców 

 

 Białystok,   dn. 13.06.2015r.                                                                          Edyta Pawilcz 

 

 


