
AKCJE SZKOLNEGO WOLONTARIATU 
 

SEMESTR I 

 
WRZESIEŃ 
 

1. Zbiórka sprzętu sportowego i gier dla dzieci z Afryki (szkoła) 
2. Zbiórka maskotek dla najmłodszych w szpitalu (szkoła) 
3. Spartakiada osób niepełnosprawnych w Lesznowoli (szkoła) 
4. Start zapisów w wybieramwiedze.pl (szkoła) 

 
PAŹDZIERNIK 
 

1. Zbiórka karmy dla Schroniska oraz Fundacji NIE_ZŁY PIES (szkoła) 
2. Wyprowadzanie psów wspólnie z rodzicem w Fundacji NIE_ZŁY  

PIES (indywidualnie) 
3. Start zbiórki pustych tuszy do drukarek na rzecz Fundacji Tusz do Paki 

(szkoła)  
4. Start akcji „Zbieraj z klasą” – mającej na celu zbiórkę zużytych baterii, 

sprzętu elektronicznego i elektrycznego (szkoła) 
5. Pomoc w organizacji Dnia Tabliczki Mnożenia dla najmłodszych (szkoła) 
6. Zbiórka kredek (szkoła ul. Ogrodowa) 

 
LISTOPAD 
 

1. Udział w akcji DKMS (szkoła) 
2. Wyjazdy do domu Seniora w Warszawie (szkoła) 

 
GRUDZIEŃ 
 

1. Organizacja Dnia Osób z Niepełnosprawnościami (szkoła) 
2. Szlachetna Paczka – zorganizowanie akcji / pakowanie (szkoła) 
 

 
DODATKOWE POMYSŁY NA ZADANIA: 

 

1. Szerzenie idei wolontariatu wśród społeczności szkolnej i lokalnej: 

a) działalność informacyjna  
- pogadanki w młodszych klasach 
- zakładka Szkolnego Wolontariatu na stronie szkoły 



- wiadomości na tablicy informacyjnej Szkolnego Koła Wolontariatu  
- plakaty okazjonalne na terenie szkoły. 
 

2. Organizacja na terenie szkoły warsztatów z pierwszej pomocy (szerzenie 
świadomości o tym, jak ważna jest pierwsza pomoc i jakie znaczenie mają 
pierwsze cztery minuty po wypadku/ zasłabnięciu). 

3. Udział w Finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (indywidualnie). 

4. Pomoc w organizacji kiermaszów / kiermaszów świątecznych. 

5. Promowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów (zorganizowanie zabaw 
ruchowych dla dzieci z klas 0-3 na ul. Ogrodowej). 

6. Pomoc poprzez ,,Koleżeńskie korepetycje” organizowane na terenie 
szkoły. 

7. Zaangażowanie się w wolontariat w Gminnej Bibliotece. (indywidualnie) 

8. Zaangażowanie się w wolontariat w Biblioteka Publicznej W Piasecznie. 
(indywidualnie) 

9. Doraźna pomoc w Gminnym Domu Kultury w Lesznowoli oraz Piasecznie. 
(szkoła) 

10. Pomoc poprzez zorganizowanie czasu wolnego dla najmłodszych podczas 
akcji Zima na wsi/ Lato na wsi. 

Szczegółowych informacji o akcjach udzielają opiekunowie  
szkolnego wolontariatu 

 (p. Berenika Antczak, p. Joanna Pijankowska, p. Małgorzata Długozima) 


