
PODSUMOWANIE PRACY W 1. SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 

 

W pierwszym semestrze przeprowadziliśmy wiele akcji. Były to m.in.: 

1. Dwie zbiórki żywności /we współpracy z Bankiem Żywności/- 29 IX 2017r. i 1-2 XII 

2017 r.- w sumie zebraliśmy 829 kg żywności, która została przekazana potrzebującym 

rodzinom z naszej szkoły.  

W obie akcje, mimo iż odbywały się one po lekcjach w piątek oraz w sobotę, było 

zaangażowanych 82 wolontariuszy oraz 12 nauczycieli /A. Prokopiuk, A. Mierzwińska, 

E. Nierodzik, A. Cybulska, K. Wróblewska, M. Świętochowska, K. Oniszczuk, A. 

Awienowicz, A. Wojsław, A. Wasilewski, B. Dytman, D. Szotko/. 

2. Wolontariusze włączyli się w propagowanie akcji „Pola Nadziei” Fundacji Pomóż Im- 

wspólnie z p.B. Jurgielewicz zasadzili wokół szkoły żonkile, które symbolizują nadzieję 

na lepsze jutro. 

3. W dniach od 30 X do 10 XI przeprowadzona była akcja charytatywna „Psiakom ze 

schroniska”- zbierane były zabawki, smycze oraz karna dla podopiecznych Schroniska dla 

Zwierząt w Białymstoku, a następnie przekazane przedstawicielce tej instytucji, naszej 

byłej uczennicy- Julii Jaroszewicz. Akcją opiekowała się p. K. Krukowska 

4. Przez cały semestr zbierane były nakrętki w ramach akcji „Nakręć się”;  

Zebrane nakrętki przekazano rodzicom Milenki; akcję prowadziła p. K. Krukowska . 

5. Od 14 XI do 8 XII prowadzona była akcja charytatywna „Święta Bożego Narodzenia 

Dzielnych i Walecznych z Oddziału Onkologii i Hematologii w Białymstoku”- 

wolontariusze zbierali gry dydaktyczne i planszowe, książki, malowanki, zabawki i 

pluszaki, które następnie zostały przekazane chorym dzieciom za pośrednictwem 

przedstawiciela fundacji, który odebrał je szkoły. Opiekunem akcji była B. Lenkiewicz. 

6. Wolontariusze / w ramach współpracy z Samorządem Szkolnym/ włączyli się też w akcję 

pod hasłem „Podaruj misia dzieciom z hospicjum”. Zebrano około 100 misi, które 

przekazano Fundacji Mam Marzenie. 

7. Na początku roku szkolnego odbyła się akcja sprzedaży kalendarzyków-cegiełek Fundacji 

„Pomóż i ty”. 

8. Odbyły się trzy kiermasze: babeczek, ozdób, ciast i kartek świątecznych oraz pierników. 

Dochód uzyskany ze sprzedaży /379,50 zł/ przekazany został na potrzeby uczniów naszej 

szkoły. /pieniądze przekazano pedagog szkolnej/ 

9. 5 XII z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza zorganizowany został kiermasz 

pierników i ciast, a przedstawiciele Szkolnego Koła Wolontariatu wraz z p.B. Jurgielwicz 

uczestniczyli w spotkaniu wolontariuszy z całego miasta. 

10. W  grudniu, w ramach Tygodnia Osób Niepełnosprawnych,  przeprowadzono kiermasz 

świątecznych ozdób oraz wypieków. Ozdoby wykonywali uczniowie podczas zajęć 

rewalidacyjnych prowadzonych przez panią Katarzynę Krukowską w ramach projektu „Dobro 

idzie dalej”. Dochód ze sprzedaży przekazano p. pedagog. 

11. Jako społeczność szkoły włączyliśmy się w ogólnopolską akcję SZLACHETNA 

PACZKA i przygotowaliśmy prezenty dla jednej z mieszkanek Nowego Miasta – pani 



Ani. Razem było to pięć paczek, w których znalazły się: żywność, kołdra, poduszka, 

pościel, ręczniki, czajnik, tortownica, blachy do pieczenia, zegarek, kosmetyki i środki 

czystości. W akcję zaangażowało się ponad 30 nauczycieli. 

12. W ramach akcji „Listy do Mikołaja” przygotowaliśmy świąteczne prezenty dwóm 

chłopcom z Białegostoku. 

13. Wolontariusze także udzielali się w akcjach koła Caritas- akcja Zostań Honorowym 

Dawcą Dobroci; dwie zbiórki żywności. 

14. Szkolny Klub Wolontariatu współpracował z Samorządem  Szkolnym, pomagając w  szeregu 

akcji prowadzonych na terenie szkoły. 

15. Wolontariusze brali także udział w akcjach charytatywnych prowadzonych przez Klub 

Przyrodnika. Były to:  

- Akcja charytatywna - „Ogrzej Reksa”  pomoc dla podopiecznych schroniska – kl. I-VI 

- Akcja charytatywna – zbiórka nakrętek na pomoc dzieciom naszej szkoły: Zbieramy – 

pomagamy” – kl. I-VI 

- Akcja charytatywna: zbiórka telefonów komórkowych na pomoc dzieciom Afryki kl. I-VI. 

 

Wszystkim bardzo dziękujemy za zaangażowanie i zapraszamy do współpracy w drugim 

semestrze!  

 

 

 


