
Załącznik nr 2 

 

Akcje Szkolnego Koła Wolontariatu na rok szkolny 2017-2018 

 

semestr I 

 

1. Organizacja zbiórek żywności- we wrześniu i w grudniu- we współpracy z Bankiem 

Żywności. 

2. Współpraca z Fundacją „Pomóż Im” oraz udział w akcji „Pola nadziei”. 

3. Zorganizowanie akcji charytatywnej „Psiakom ze schroniska” – zbieranie karmy i smyczy. 

4. Organizacja akcji „Nakręć się”- zbieranie nakrętek na zakup wózka dla Milenki oraz  

na wsparcie potrzebujących uczniów naszej szkoły. 

5. Udział w akcji charytatywnej „Święta Bożego Narodzenia Dzielnych i Walecznych  

z Oddziału Onkologii i Hematologii w Białymstoku” – zbiórka książek, zabawek  

i pluszaków dla chorych dzieci. 

6. Udział w akcji Fundacji „Mam Marzenie” pod hasłem „Podaruj misia dzieciom z hospicjum” 

- we współpracy z Samorządem Szkolnym. 

7. Organizacja  akcji sprzedaży kalendarzyków-cegiełek Fundacji „Pomóż i ty”. 

8.  Kiermasze szkolne: babeczek, ozdób, ciast i kartek świątecznych oraz pierników. 

9.  Międzynarodowy Dzień Wolontariusza -5 XII- zorganizowanie kiermaszu pierników i ciast; 

uczestnictwo przedstawicieli wolontariuszy ze SKW w spotkaniu wolontariuszy  

z całego miasta. 

10. Tygodnia Osób Niepełnosprawnych (XII)- przeprowadzenie kiermaszu ozdób świątecznych 

oraz wypieków. Wykonanie ozdób świątecznych w ramach projektu „Dobro idzie dalej”. 

11. Włączenie się w ogólnopolską akcję Szlachetna Paczka (XII). 

12. Akcja „Listy do Mikołaja”- przygotowanie świątecznych prezentów dwóm chłopcom  

z Białegostoku. 

13. Udział w akcjach Szkolnego Koła Caritas – akcja „Zostań Honorowym Dawcą Dobroci” oraz 

dwie zbiórki żywności. 

14. Współpraca z Samorządem  Szkolnym – pomoc w szeregu akcji prowadzonych na terenie 

szkoły. 

15. Współpraca z Przedszkolem Samorządowym nr 84 (w naszej szkole). 

16. Współpraca z hospicjum i Domem Dziecka- wolontariusze odwiedzają osoby potrzebujące 

pomocy i wsparcia w białostockim hospicjum oraz Domu Dziecka. 

 

 

 

 

 

 

 



semestr II 

                                                                                                                                                                    

Działania w środowisku szkolnym: 

1. Udział w akcji „Czytamy dzieciom” –współpraca ze szkolną świetlica i naszym 

przedszkolem. 

2. Zorganizowanie dla przedszkolaków przedstawienia pt. „Filip i Groszek” oraz innych sztuk 

w wykonaniu wolontariuszy. 

3. Organizowanie pomocy uczniom osiągającym słabsze wyniki w nauce w ramach 

koleżeńskich korepetycji. 

4. Zorganizowanie kiermaszów szkolnych z okazji Wielkanocy oraz Dnia Matki. 

5. Zorganizowanie zbiórki ubrań, środków pielęgnacyjnych i czystości na rzecz 

podopiecznych Domu Matki i Dziecka Nazaret w Supraślu. 

6. Zbiórka przyborów szkolnych, na potrzeby szkolnej świetlicy i pracowni plastycznej. 

7. Zbiórka książek i gier planszowych, które zostaną przekazane świetlicy szkolnej. 

8. Zbiórka nakrętek plastikowych – „Nakrętki dla …” – co semestr dla innego dziecka – 

ucznia naszej szkoły. 

9. Wielkanocna zbiórka żywności- we współpracy z Bankiem Żywności. 

 

Działania w środowisku pozaszkolnym: 

Akcje charytatywne wspierające:  

* Dom Pomocy Społecznej – wizyta w okresie Świąt Wielkanocnych z życzeniami, słodkim 

poczęstunkiem i kartkami wykonanymi własnoręcznie; spotkanie z podopiecznymi DPS-u. 

* Włączenie się w akcję  Caritas – „Śniadanie Wielkanocne dla bezdomnych”. 

* Włączenie się w akcję Kilometry Dobra. 

* Wyjście do Szpitala Onkologicznego dla dzieci z przedstawieniem „Filip i Groszek”. 

* Współpraca z Fundacją „Pomóż im”. 

* Zbiórki żywności przy współpracy z Bankiem Żywności. 

 

Uwaga:  

 

Inne działania zgłaszane i realizowane przez wolontariuszy będą dopisywane w ciągu roku 

szkolnego. 


