
 

 

Z radością (i nadzieją:) informujemy, że od października 2019 roku rozpoczyna działalność Szkolne 

Koło Wolontariatu, które będzie miało swoją siedzibę na drugim piętrze w budynku szkoły przy ulicy 

Rakowieckiej (vis-à-vis sali nr 14). Koordynatorem tego projektu jest pani Katarzyna Lesicz-Stanisławska. 

 

Zapraszamy na regularne spotkania Koła w każdy wtorek na 8. godzinie lekcyjnej (15:05-15:50). Jeśli 

z jakiegoś powodu nie możesz wziąć udziału w spotkaniach, a chcesz być aktywnym wolontariuszem –  

nie martw się. Możesz zaangażować się we wszystkie zaproponowane akcje. Informacji na ich temat 

szukaj na stronie internetowej szkoły oraz w wyznaczonych miejscach w budynku przy Rakowieckiej (na 

tablicach przy wejściu do szkoły oraz w jadalni). Jeśli będziesz mieć pytania/wątpliwości skontaktuj się z 

p. Kasią, ona udzieli Ci wskazówek i podpowie, jak możesz pomóc. POWODZENIA! 

 

 

 

 



 

Słowo WOLONTARIAT  

pochodzi od łacińskiego voluntarius, czyli dobrowolny  

i oznacza dobrowolną, bezpłatną, świadomą pracę na rzecz ludzi, zwierząt, środowiska 

 wykraczającą poza związki rodzinne, koleżeńskie i przyjacielskie. 

 

 

 

 



 

PLAN DZIAŁAŃ 

 

nazwa akcji/komu pomagamy termin odpowiedzialni za 
przeprowadzenie akcji 

Co robimy w ramach akcji? 

 
Ogród Rakowiecka 

 
październik, 

marzec- 
czerwiec 

 
10-12 uczniów 
(zgłoszenia do 
koordynatora 
wolontariatu) 

 

Celem długoterminowej, zaplanowanej 
przez nas akcji jest stworzenie 
kolorowego,  wielosezonowego 
ogrodu, który będzie cieszył oczy nie 
tylko członków społeczność naszej 
szkoły, ale zachwyci wszystkich, którzy 
wybiorą się na spacer w okolicy szkoły. 

 
Biblioteka dla Juniorów 

 
październik 

listopad 

 
wszystkie chętne rodziny 

Akcja ma charakter wewnątrzszkolny. 
Zbieramy książki do szkolnej biblioteki 
oraz płyty do filmoteki i audioteki. 
Liczymy głównie na: lektury, książkowe 
TOP10 dla młodzieży, słowniki. Na  
starcie akcji zostanie udostępniona 
lista „Bardzo potrzebne!”. 

 
Choinka marzeń 

 
grudzień 

 
wszystkie chętne rodziny 

W okresie przedświątecznym w holu 
głównym szkoły pojawi się choinka, na 
której zostaną zawieszone listy „do 
Mikołajów” od dzieci objętych pomocą 
MOPS Mokotów oraz od dzieci z Domu 
Dziecka nr 15 przy ul. Nowowiejskiej. 
Każda chętna rodzina może spełnić 
małe marzenia. 



 

 
Podaj łapę 

 
styczeń 

luty 

 
wszystkie chętne rodziny 

Naszym zadaniem będzie wsparcie 
zwierząt z warszawskiego schroniska 
„Na Paluchu”. Celem jest zbiórka 
rzeczowa. Lista potrzebnych rzeczy 
zostanie udostępniona w momencie 
rozpoczęcia akcji. 

 
Sprzątanie świata 

 
marzec 

kwiecień 

 
uczniowie 

poszczególnych klas 
(zgodnie z podanym 
harmonogramem) 

W ramach akcji będziemy prowadzić 
wiosenne porządki wokół nas. 
Zamierzamy posprzątać teren 
przyszkolny oraz okolicę naszej siedziby 
przy Puławskiej. Jeśli wystarczy nam sił, 
a śmieci będą nas wołać;), rozważamy 
także akcję sprzątania na Polach 
Mokotowskich. Istotnym elementem 
akcji będzie segregacja zebranych 
śmieci. 

 
Projekt 4/5,  

czyli z wizytą na Rakowieckiej 

 
czerwiec 

 
chętni uczniowie klas  

5, 6, 7, 8 

Uczniowie klas starszych zorganizują 
zajęcia adaptacyjne oraz „wycieczkę” 
po szkole przy Rakowieckiej dla 
uczniów klas 4 ze szkoły przy 
Puławskiej. 

 

 



 

AKCJE STAŁE 
 

 Wakacje na STO  – w trakcie roku szkolnego zbieramy pieniądze, które pozwolą na opłacenie 

wyjazdu wakacyjnego najbiedniejszym uczniom objętym opieką MOPS Mokotów oraz podopiecznym 

Stowarzyszenia „SOS Wioski Dziecięce”. Liczymy na deklaracje wpłat oraz zgłoszenia chętnych do 

pełnienia roli klasowych skarbników. Twoja oszczędność pozwoli spełnić czyjeś marzenia! 

 

 Zbiórka korków plastikowych – we współpracy z Fundacją „Bez Tajemnic” będziemy pomagać 

niepełnosprawnym, a jednocześnie środowisku. Korki możesz zostawiać w szkole, w specjalnie 

oznaczonych miejscach.  

 

 Segregacja śmieci – liczymy na Wasze wsparcie w akcji segregowania śmieci. Cenne będzie Wasze 

zaangażowanie w przygotowanie odpowiednio oznaczonych pojemników oraz chęć zdobycia wiedzy 

na ten temat i przekazywanie jej kolegom. 

 

 Wirtualna adopcja zwierzaków – jeśli jako klasa lub rodzina chcecie realnie pomóc bezdomnym 

zwierzętom zapraszamy do współpracy z Fundacją „Rasowy Kundel”. Fundacja umożliwia także udział 

uczniów w zbiórkach finansowych na terenie Warszawy w charakterze wolontariuszy.    

 
 



 

 

 
Know-how każdej akcji 
 

1. Dokładne omówienie celów akcji. 
2. Poznanie tych, którym pomagamy. 
3. Planowanie działań (kreatywność to Wasza mocna 

strona:). 
4. Przydział zadań. 
5. Przygotowanie pudeł na rzeczy, które zbieramy. 
6. Zrobienie plakatów i ich rozwieszenie. 
7. Przygotowanie ogłoszenia do Librusa. 
8. Koordynowanie zbiórki. 
9. Przygotowanie rzeczy do transportu. 
10. Transport. 
11. Podsumowanie akcji (zdjęcia i opis na stronę 

internetową szkoły). 

 

Zobowiązania  WOLONTARIUSZA: 
 

 będę działać w zespole, 

 będę osobą, na której można polegać, 

 będę wypełniać wszystkie zadania związane  
z przyjętą rolą, 

 nie będę składać obietnic, których nie jestem  
w stanie spełnić, 

 jeśli będę mieć kłopot z wywiązaniem się z zadań, 
poinformuję o tym koordynatora projektu, 

 będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem, 

 wykorzystam szansę poznania i nauczenia się 
nowych rzeczy od innych osób, 

 będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania. 

 

        


