
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU MALI WOLONATRIUSZE Z DUŻYM SERCEM 

 

 I semestr roku szkolnego 2018/2019 

 
 

Imiona i nazwiska nauczycieli biorących udział w projekcie:  
Anita Wyderka, Magdalena Gamza, Iwona Czora, Alina Skolik Pasieka, Marek Krawców, Elżbieta 
Łatacz, Magdalena Ludwa, Iwona Bijak, Czarnota- Pagacz, Dorota Adam, Aleksandra Koniarek,  
ks. Łukasz Wieczorek 
Patronat nad akcjami objął Zarząd Samorządu Uczniowskiego ZSP3 
                                                                                                      

Nazwa projektu : Mali wolontariusze z dużym sercem 
 
 
Spotkania grupowe Małych 
wolontariuszy z dużym sercem 

 
I semestr 

 
UWAGI 

Liczba godzin zaplanowanych  
w I semestrze  

10 Spotkania Rady Wolontariatu 

Liczba godzin zrealizowanych 
w I semestrze 

10 Spotkania odbywały się raz  
w miesiącu i trwały 2 godziny. 

Liczba zapisanych uczniów 12 uczniów  
 

W akcjach i konkursach 
organizowanych przez Zarząd SU 
brała udział cała społeczność szkolna. 

Frekwencja 94,3% 
 

- 

 
1.Cele projektu: 

 promocja idei wolontariatu - rozumianego jako bezinteresowne poświęcanie swojego czasu, 
wysiłku na rzecz innych; 

 rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości  
i wrażliwości, życzliwości i bezinteresowności; 

 aktywne działanie w obszarze pomocy społecznej, życia społecznego i środowiska naturalnego; 
 wypracowanie systemu włączania dzieci i rodziców do działań o charakterze wolontaryjnym   
       i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska;        
 przygotowanie uczniów szkoły podstawowej do podejmowania działań wolontaryjnych  na rzecz  

            środowiska szkolnego i lokalnego; 
 wspieranie ciekawych inicjatyw Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz środowiska lokalnego;  
 promocja idei wolontariatu w środowisku lokalnym; 
 nawiązanie współpracy z instytucjami zajmującymi się wolontariatem na terenie miasta, regionu, 

kraju; 
 kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym; 
 zbieranie darów rzeczowych dla wybranych podmiotów. 

 
2.Realizacja działań w I semestrze. 
 
EDUKACJA I WARSZTATY 
 

 Warsztaty edukacyjne dla uczniów klas I-VIII pod hasłem „Wszystkie kolory Świata”, organizacja 
konkursu na projekt i uszycie laleczek. 
 Odpowiedzialne: p. M. Gamza, p. A. Wyderka, I.Czora. 

 Warsztaty edukacyjne przeprowadzone w ramach projektu „Robimy HAUas” w 3 grupach 
wiekowych: 

*dla klas 1-3 – warsztaty na temat opieki nad zwierzętami, 
*dla klas 4-6 –warsztaty na temat adopcji zwierząt, 
*dla klas 7-8- warsztaty na temat praw zwierząt. 
Odpowiedzialna: p. A. Wyderka 



 
 Zgłoszenie placówki do kolejnej edycji programu Akademia Przyszłości: 

*współpraca z wolontariuszami, 
*warsztaty dla rodziców dzieci objętych opieką programu Akademia Przyszłości. 
*w programie bierze udział 6 dzieci z naszej szkoły. 
Odpowiedzialna: p. Iwona Bijak 

 
 
WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 
 

 Współpraca z Placówką 25+  program integracyjno-wychowawczy w ramach współpracy klasy 
Vb i ośrodka, spotkania tematyczne obchody 100lecia Odzyskania Niepodległości, warsztaty 
bożonarodzeniowe, wizyta z  jasełkami w Placówce 25+. 
Odpowiedzialni: p. Alina Skolik-Pasieka, p. Iwona Czora, p. Marek Krawców. 

 Nawiązanie współpracy z przedstawicielami projektu społecznego ,,Robimy HAUas" 
 Odpowiedzialna: p. A. Wyderka 
 Zajęcia z robotyki przeprowadzone w Miejskim Przedszkolu nr 58 i 76, zajęcia kreatywne 

zorganizowane dla Świetlicy Fundacji Index do Przyszłości „Bezpieczna Twierdza” 
Odpowiedzialna: p. Dorota Adam 

 „Tak, pomagam” - młodzież naszej szkoły brała udział w akcji Caritas Archidiecezji Katowickiej 
w ramach Caritas Polska. W dniach 7,8 grudnia w dyskoncie Biedronka rozdawali ulotki 
informacyjne oraz zbierali żywność do sklepowych koszy. 

 „I ty możesz zostać św. Mikołajem” - akcja parafialna. Przez kilka adwentowych niedzieli   
uczniowie zbierali do puszek datki przeznaczone na przygotowanie paczek świątecznych oraz 
wigilii dla ubogich. Sami także pomagali w organizacji bożonarodzeniowego spotkania.  
Odpowiedzialni: Aleksandra Koniarek, ks. Łukasz Wieczorek. 
 

DZIAŁANIA O CHARAKTERZE AKCYJNYM 
 

 W ramach akcji: RAZEM MOŻEMY ZMIENIĆ ŚWIAT NA LEPSZE – PRZYŁĄCZ SIĘ DO 
POMOCY NASZYM CZWORONOŻNYM PRZYJACIOŁOM: zbiórka karmy i innych darów 
rzeczowych dla podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach i Fundacji 
Przystanek Schronisko. Odpowiedzialna: p.Anita Wyderka, p. Magdalena Gamza 

 Akcja świątecznego kartkowania przeprowadzona w klasie 1b. 
Odpowiedzialna: p. D. Adam 

 „Wkręć się w pomaganie” - zbiórka nakrętek plastikowych na rzecz Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt oraz indywidualnych odbiorców. p.Anita Wyderka, p. Magdalena Gamza. 

 Zorganizowanie zbiórki ręcznie wykonanych przez uczniów bombek świątecznych i przekazanie 
ich podopiecznym podopiecznym Fundacji Dr Clown. Odpowiedzialni: p. Alina Skolik-Pasieka  

 Wykonanie zakładek do książek, świątecznych bombek oraz innych prac plastycznych 
wykonanych przez uczniów klas IV i przekazanie dla dzieci przebywających w szpitalach. 
Odpowiedzialni: p. Alina Skolik-Pasieka, p. Tomasz Nowak. 

 Wolontariat PCK przeprowadził akcje:  
*"Radosne święta - moja mała szlachetna paczka" – dla Domu Samotnej Matki w Bogucicach 
oraz  
* zbiórka słodyczy, gier, puzzli i zabawek dla Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego na terenie 
Dąbrówka Małej. 
*uczniowie pakowali prezenty - zebrane dary - jak również odbyły się odwiedziny uczniów w 
Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym, podczas których złożono życzenia świąteczne od dzieci 
dla dzieci.  
*wykonanie i przesłanie kartek dla chorej dziewczynki. 
Odpowiedzialna: p. Iwona Czora. 



 Wolontariat misyjny przeprowadził akcje: 
*akcja -"Piórnik dla Afryki" zebrano i przesłano 23 piórniki z wyposażeniem, 
*akcja-"Każdy znaczek wspiera misje" przesłano znaczki do sekretariatu misyjnego w Pieniężnie,  
*akcja" Kolędnicy Misyjni dzieciom z Burundii - jasełka misyjne " przesłano w 
ramach Ogólnopolskiej Akcji Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci zebrane 1100 zł na projekty 
prowadzone w Burundii na budowę ochronki jadłodajni i świetlic .  
Odpowiedzialna: p. Magdalena Ludwa. 

 „Góra grosza” – akcja pod patronatem Towarzystwa Nasz Dom. Odpowiedzialna: p. Elżbieta 
Łatacz. 

 tydzień pod hasłem „Pomocna łapka” zorganizowany dla klas 1-8. Patronem tego tygodnia była 
klasa 5d wraz z wychowawcą p. M. Korzyńską.  
 

 akcja charytatywna pt. „Podaruj pachnące wypiekami święta!” na rzecz Domu Pomocy 
Społecznej im. K. Jaworka Polskiego Związku Niewidomych w Chorzowie. 
Odpowiedzialne: p.A. Czarnota-Pagacz, p.M. Gamza. 

 
 
3.Uzyskane efekty. 
 
Działania „Małych wolontariuszy z dużym sercem” obejmują całą społeczność ZSP3.Wszystkie akcje 
wspierane są zarówno przez uczniów, ich rodziny, jak i nauczycieli i innych pracowników szkoły.  
W związku z przeprowadzeniem tygodnia pod hasłem „Pomocna łapka” nawiązano współpracę ze 
Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu. 
 
4.Wnioski i spostrzeżenia.  

 
Wszelkie podjęte działania prowadzą do integracji ze środowiskiem lokalnym i promocji idei 
wolontariatu wśród całej społeczności szkolnej i okołoszkolnej. 
 
 


