
Drodzy Uczniowie! 

 W związku z przedłużającym się okresem nauki w domu, a także zbliżającym się końcem roku 

szkolnego przypominam Wam o możliwości uzyskania dodatkowych 3 pkt. na świadectwie za 

wolontariat. Praca ta musi być udokumentowana wg ustalonych odgórnie reguł - wpisanie działań do 

,,Karty pracy wolontariusza". Jest to dokument, który upoważnia opiekuna SKC do wpisu notatki na 

świadectwo.  

 Aby ułatwić Wam dokumentowanie pracy, przypominam działania, które wspólnie 

zrealizowaliśmy w tym roku szkolnym: 

–  Promocja Szkolnego Koła Wolontariatu; 

–  Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom powracającym do szkoły po dłuższej nieobecności w 

szkole (powstała ogólnodostępna lista uczniów chętnych do udzielania korepetycji potrzebującym); 

–  Wykonanie gazetki ściennej SKW  przedstawiające idee wolontariatu oraz zaplanowane działania. 

Redagowanie gazetki na bieżąco; 

–  Redagowanie bieżących informacji dotyczących działań wolontariuszy na stronę internetową szkoły; 

–  Przeprowadzenie akcji pt.: „Pamiętamy o tych, którzy odeszli…” w ramach której, wolontariusze 

uprzątnęli groby i zapalili znicze nauczycielom, pracownikom szkoły oraz poległym w czasie wojny; 

–  Nawiązanie współpracy z Domem Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy oraz Zakładem Opiekuńczo 

Leczniczym szpitala w Chmielniku. Odbył się wyjazd przedświąteczny. Wspólne kolędowanie, składanie 

życzeń i wręczanie pensjonariuszom  ciasteczek przygotowanych przez wolontariuszy; 

–  Przeprowadzenie kiermaszu słodkości na którym wolontariusze oferowali przygotowane przez siebie 

wypieki. Zebrane w ten sposób środki zostaną przekazane na pomoc dla zwierząt ze schroniska; 

-  Kiermasz Bożonarodzeniowy; 

–  Przeprowadzenie akcji pt.: „Czytamy przedszkolakom”, ,,Kolędowanie z przedszkolakami". 

Wolontariusze odwiedzili najmłodszych uczniów naszej szkoły czytając im ulubione bajki i śpiewając 

kolędy; 

–  Przygotowanie i przeprowadzenie w szkole Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień, Dnia Integracji 

i Tolerancji oraz  Dnia Wolontariusza; 

– Zbiórka żywności dla potrzebującej rodziny; 

- Kwesta na stypendia dla zdolnej, ale ubogiej młodzieży; 

- WOŚP; 

-Zbiórka karmy dla zwierząt w związku z zaplanowanym wyjazdem do Schroniska Zwierząt w Dyminach. 

 

 Wiele osób wykonało indywidualnie inne działania, które należy wpisać do karty, znajdujacej się 

na stronie http://wolontariat.kielce.caritas.pl/szkolne-kola-caritas/ w plikach do pobrania (Karta pracy 

wolontariusza). Przygotowałam dla Was karty pracy, ale nie zdążyłam rozdać w szkole. W związku z tym 

możecie ją wydrukować z w/w linku.  Jeżeli będziecie mieli problem z wydrukowaniem to możecie 

odebrać kartę ode mnie (mogę zostawić ją np. w sklepie u p. Kmiecika czy dostarczyć do niektórych osób 

do skrzynki pocztowej). W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości każdy może do mnie zadzwonić. 

 

http://wolontariat.kielce.caritas.pl/szkolne-kola-caritas/


Pozdrawiam, 

Teresa Majkowska 

 


