
Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu: 

 

 

 P. Kinga Fabisiak — koordynator  

                                  działań szkolnych 

 

 Ks. Dawid Szymkowiak — koordynator  

                    działań przy Parafii na oś. Bukowym 

"Każdy gest, nawet najdrobniejszy…  

zmienia świat, czyjś świat.  

Pomagajmy"  
                                     (autor nieznany)  

imię i nazwisko ucznia: ………………………………. 

     rok szkolny: ……………………………………………. 

klasa: …………………………………………………… 



Uczeń, który ubiega się o wpisanie wolontariatu na świadectwie,  

Działania 
  

ilość godzin/ 

zakres działania 

podpis opie-

kuna 

1.Organizowanie akcji charytatywnych na terenie szkoły 
  

akcje organizowane na rzecz zwierząt  

- op. p. K. Fabisiak 

    

inne: 
  

    

inne: 

 

    

inne: 
  

2. Szkolne imprezy kulturalne i integrujące  placówki współpracują-

cych ze szkołą 

 inne: 

  

    

3.  Udział w akcjach ogólnopolskich i międzynarodowych 
  

akcje w ramach PCK*, np.  „Góra srebra”,  zbiórka słody-

czy dla dzieci z Wesołej Chatki przy PCK  

– op. p. A. Rzemieniecka 

    

ogólnopolska  akcja BOHATERON – laurki i podzięko-

wania dla Powstańców Warszawskich  

-  op.. Ks. D. Szymkowiak 

    

akcja przy parafii na oś. Bukowym* - kwesta na rzecz 

Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – dla zdolnej mło-

dzieży z niezamożnych rodzin i środowisk -   

op. ks. D. Szymkowiak 

    

inne: 
  

inne: 
  

inne: 
  

inne: 
  

 działania okazjonalne  

- możliwość wpisania od 1 do 5 godzin 

Działania 
  

ilość godzin/ za-

kres działania 

podpis opieku-

na 

4. Udzielanie pomocy koleżeńskiej 
 

działania w "Kole Pomocy Koleżeńskiej"*  

- op. p. K. Fabisiak 

    

działania „Starsi młodszym”   

op.  wychowawcy klas 

    

działania klasowych mediatorów wśród społeczności 

uczniowskiej* 
op.p.M. Błędekowska-Matias, p. D. Kowalska 

    

inne: 
  

5. Inne akcje wynikające z bieżących potrzeb środowiska lokalnego 
  

zbiórka słodyczy i artykułów szkolnych dla dzieci prze-

bywających w szpitalu Zdroje – op. p. A. Suszczyńska 

    

udział w WOŚP - op. p. N. Janowska 
  

    

inne akcje organizowane dla społeczności lokalnej 
    

inne: 
  

6. Inne działania niewymienione powyżej 
  

akcja „Pomóżmy rodzinie”  

– op. p. A. Popczyk 
    

akcja przy parafii na oś. Bukowym* -   rzecz pensjona-

riuszy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej  

w Szczecinie -  op. ks. D. Szymkowiak 

    

inne: 
  

    

inne: 
  

inne: 
  

Podsumowanie działań w  ramach 

Szklonego Koła Wolontariatu 

    

* działania cykliczne  

- możliwość wpisania od 5 do 10 godzin 


