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Celem szkolnego wolontariatu jest uwrażliwienie uczniów na potrzeby drugiego człowieka, 

wykształcenie w nich postawy tolerancji, empatii i bezinteresownej pomocy. 

Mottem do działania są słowa św. Jana Pawła II: 

 

„Człowiek jest wielki, nie przez to co posiada, 
lecz przez to kim jest; 

nie przez to co ma, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. 

 

• We wrześniu nowi wolontariusze - z klas VII i VIII wzięli udział w szkoleniu na temat  „Rodzaje             

i przyczyny niepełnosprawności" .  

• W październiku wolontariusze uczestniczyli w spotkaniu z Siostrą Maksymilianą ze 

Zgromadzenia Sióstr Serafitek, która pracuje i zajmuje się dziećmi niepełnosprawnymi w 

Domu Pomocy Społecznej  i dowiedzieli się „ Jak pracować z dziećmi niepełnosprawnymi?”  

• Kolejnym ważnym wydarzeniem był udział w zajęciach integracyjnych z dziećmi 

niepełnosprawnymi  pt:  „Kolorowa jesień w DPS-ie” . 

Spotkanie  dało wszystkim dużo radości. Razem z dziećmi bawiliśmy się, śpiewaliśmy 

piosenki, rozwiązywaliśmy zagadki, kolorowaliśmy obrazki. Dla dzieci przygotowaliśmy wiele 

konkursów i zabaw: 

➢ Pierwsze oznaki jesieni. 

➢ Prace plastyczne – w roli głównej liście - jesienne bukiety, zwierzaki cudaki, odciski 

liści, praca która rozwija wyobraźnię oraz  ciekawość i pomysłowość. 

➢ Rozpoznawanie darów jesieni  przez dotyk, smak, węch i zapach. 

➢ Układanie puzzli. 

➢ Wspólne granie i śpiewanie. 

➢ Konkurs ekologiczny DRZEWO FRANCISZKA - projekt „Sensoryczny las”. 

➢ Nauczanie św. Jana Pawła II. 

• Październik ogłoszony jest miesiącem dobroci dla zwierząt - w naszej szkole odbyła się 

zbiórka karmy,  starych ręczników i gazet dla zwierząt ze Schroniska  w Skałowie. 

• Wzięliśmy również udział w akcji „Puszka dla maluszka” – współpraca z Fundacją Pomocy 

Humanitarnej Redemptoris Misio 

• W listopadzie odbył się wyjazd do schroniska  dla zwierząt w Skałowie. Uczniowie, 

przedstawiciele różnych klas uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w schronisku. 

• Reprezentacja wolontariuszy wzięła udział w obchodach Światowego Dnia Wolontariusza w 

Poznaniu - Motyli Wolontariat . 



• Przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy akcje świąteczne: 

➢ „Każdy z nas może zostać Świętym Mikołajem - AKCJA: Podaj dalej”- puzzle, książki, gry, 

którymi się nie bawimy i z chęcią z innymi się podzielimy. Dary od uczniów zostały 

przekazane do sąsiednich przedszkoli: „Za Lasem”, „Zaczarowana Podkowa”, „Bajkowy 

świat”, „Lisek urwisek”, świetlicy szkolnej, biblioteki szkolnej. Bardzo duża radość dzieci z 

przedszkoli, wdzięczność dyrektorów placówek - współpraca ze środowiskiem lokalnym. 

Do każdego z przedszkoli poszła grupa uczniów, m.in. absolwentów ww. przedszkoli. 

➢ „Każdy z nas może zostać Świętym Mikołajem - SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE w DPS-ie.  

Ogromne przedsięwzięcie celem, którego było zaangażowanie uczniów, rodziców  oraz 

nauczycieli w akcję świąteczną  dla zaprzyjaźnionych dzieci z DPS-u , aby każde z nich 

otrzymało prezent pod choinkę – kolorowe skarpety i słodki upominek. Udało się 

przygotować prezenty dla 60 podopiecznych Sióstr Serafitek. 

16 grudnia grupa wolontariuszy ze „Świętym Mikołajem i reniferami” oraz  prezentami 

wyruszyła na świąteczne spotkanie z dziećmi z DPS-u.  

Był to dzień niezwykły, pełen zabaw, konkursów i niespodzianek:  

✓ Zagadki zimowe – obejmujące tematykę zimy, świąt Bożego Narodzenia. 

✓ ŁAŃCUCH INTEGRACJI wspólne wyklejanie łańcucha na choinkę, tworzenie ozdób 

świątecznych. 

✓ Narodzenie Pana Jezusa – czytanie Pisma Świętego. Śpiewanie kolęd. 

✓ Quiz świąteczny – tradycje świąt Bożego narodzenia; skąd się wzięła szopka? –                  

co miał z nią wspólnego Święty Franciszek?  Co to jest adwent? Co to są roraty?  

✓ Kolorowanki o tematyce zimowej. 

✓ Spotkanie ze Świętym Mikołajem -  wspólne śpiewanie piosenek o tematyce zimowej 

oraz kolęd z wykorzystaniem przez dzieci instrumentów muzycznych.    

• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 27 FINAŁ. W akcję zaangażowało się 40 uczniów, 

nauczyciele oraz rodzice. 

Wszystkim wolontariuszom dziękujemy za pomoc, zaangażowanie i "serce na dłoni" 
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