Sprawozdanie z pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu
rok szkolny 2019/2020
Zgodnie z ideą wolontariatu, wolontariusze wraz z opiekunami organizowali i realizowali różne
przedsięwzięcia. Podejmowana przez uczniów aktywność wpływała pozytywnie na rozwój ich
osobowości oraz kształcenie postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, dostarczała
alternatywnych form spędzenia wolnego czasu.
W trakcie całego roku Szkolny Klub Wolontariatu podjął się organizacji następujących
przedsięwzięć:
 Zbiórka zniczy i kwiatów(w dniach 21-24 października 2019 miała miejsce zbiórka zniczy i
kwiatów celem wsparcia akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta”)
 „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem” (zbiórka artykułów piśmienniczych i zabawek dla
chorych dzieci z oddziału szpitalnego w Gnieźnie)
 Mikołajkowo w przedszkolu (czytanie bajek o tematyce świątecznej przedszkolakom)
 Szkoła Podstawowa nr 9 przystąpiła do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej # Razem na
Święta. W ramach niej zrealizowane zostały następujące działania:


kiermasz rękodzieła uczniowskiego 9-11.12.2019



loteria świąteczna



zakup drobnych upominków dla uczniów i osób starszych, chorych



wizyty świąteczne w domach osób chorych i starszych



wykonanie dekoracji świątecznych przez uczniów i nauczycieli



świąteczne wsparcie naszej podopiecznej Benildy w ramach akcji „Adopcja na
odległość”



zbiórka żywności i produktów na rzecz osób potrzebujących

 pomoc przy organizacji akcji „Gramy dla WOŚP”
 organizacja akcji „Laurka dla chorego” z okazji obchodzenia Światowego Dnia Chorego
 pomoc w zbieraniu funduszy dla chorej uczennicy naszej szkoły
 organizacja zajęć świetlicowych dla najmłodszych jako forma samopomocy koleżeńskiej –
wolontariusze klas ósmych pomagali w odrabianiu prac domowych młodszym uczniom oraz
spędzali z nimi wolny czas
 organizacja spotkań z osobami starszymi – wolontariusze klas ósmych odwiedzali starsze
osoby i umilali im czas

 w

ramach

współpracy

z

Fundacją

Pomocy

Humanitarnej

Redemptoris

Missio

przeprowadzono dwie akcje:


„Opatrunek na ratunek” zbiórka materiałów opatrunkowych dla Afryki



„Puszka dla maluszka” zebranie funduszy na pomoc dla głodujących dzieci w Afryce

 pomoc przy organizacji Drzwi Otwartych szkoły
 pomoc przy organizacji Targów Edukacyjnych dla 8 klas
 organizacja akcji „Plakat motywacyjny” skierowanej do uczniów klas IV- VIII
 organizacja akcji „Poczta uprzejmości” dla uczniów klas I-III
 kartka dla chorej koleżanki
 pozyskanie darczyńcy na tablet dla uczennicy naszej szkoły
Uczniowie - wolontariusze nauczyli się niesienia bezinteresownej pomocy na co dzień. Wykonanie
poszczególnych zadań wniosło w ich życie wiele radości i przyczyniło się do osobistej satysfakcji.
Wolontariusze, którzy kończą naukę w naszej szkole, otrzymają dodatkowe punkty na świadectwie za
wzorowe wywiązanie się z powierzonych im zadań.
Podziękowania
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w prowadzone przez Szkolne Koło Wolontariatu działania.
Mamy świadomość, że bez wsparcia uczniów i ich rodziców wielu z tych akcji nie udałoby się
przeprowadzić. Jeszcze raz bardzo dziękujemy!
Osobne słowa podziękowania kierujemy do wszystkich wolontariuszy, którzy poświęcając swój wolny
czas, angażowali się w podejmowane w tym roku szkolnym działania. Szczególnie dziękujemy tym
wolontariuszom, którzy wyróżnili się swoim zaangażowaniem i kończą naukę w naszej szkole, są to
uczniowie:
Maja K. kl. 8b, Zofia J. kl. 8b, Julia F. kl. 8b, Zuzanna F. kl. 8b, Wiktoria K. kl. 8b, Karol Cz. Kl. 8b,
Wiktor W. kl. 8b, Wiktoria N. kl. 8b, Oliwia Sz. Kl. 8b, Zuzanna K. kl. 8c, Amelia B. kl. 8c, Jagoda Ch.
Kl. 8c, Monika T. kl. 8c, Weronika J. kl. 8d, Martyna K. kl. 8d, Karolina J. kl. 8d, Klaudia S. kl. 8d,
Mateusz J. kl. 8d, Mikołaj Ł. Kl. 8d

