
 

 

 

WYKAZ AKCJI CHARYTATYWNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH 

SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU  

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021  
 

1. Akcje w ramach PCK, np.  „Góra srebra”, zbiórka słodyczy dla dzieci z Wesołej Chatki przy PCK 

(zbieranie, pakowanie, promowanie, przekazywanie) – wpis: maksymalnie – 5 godz.– opiekun akcji 

p. A. Rzemieniecka   

 

2. Ogólnopolska akcja BOHATERON – laurki i podziękowania dla Powstańców Warszawskich – wpis: 

maksymalnie – 5 godz.–   opiekun akcji ks. D. Szymkowiak  

 

3. Udział w WOŚP – wpis: maksymalnie – 10 godz.– opiekun akcji p. N. Janowska 

 

4. Zbiórka i przekazanie przyborów szkolnych dla dzieci przebywających w szpitalu Zdroje (zbieranie, 

pakowanie, promowanie, przekazywanie) – wpis: maksymalnie – 10 godz.– opiekun akcji  

p. A. Suszczyńska (SU) 

 

5. Akcja „Pomagamy rodzinie” (zbieranie, licytowanie, pakowanie, promowanie, przekazywanie) – 

wpis: maksymalnie – 10 godz. – opiekun akcji p. A. Popczyk 
 

6. Akcja charytatywne przy parafii na oś. Bukowym – wpis: maksymalnie – 10 godz.– opiekun akcji 

ks. D. Szymkowiak: 

 kwesta na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – dla zdolnej młodzieży z niezamożnych 

rodzin i środowisk  

 akcje na rzecz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej w Szczecinie  

 przekazywanie kartek świątecznych dla chorych, samotnych mieszkańców oś. Bukowego 

 zbieramy zużyte znaczki pocztowe na cele misyjne 
 

7. Działania klasowych mediatorów wśród społeczności uczniowskiej na terenie szkoły i podczas 

zdalnego nauczania – wpis: maksymalnie – 25 godz. w semestrze – opiekunowie działań  

p. M. Błędkowska-Matias, p. D. Kowalska 

 

8. Działania w "Kole Pomocy Koleżeńskiej" na terenie szkoły i podczas zdalnego nauczania – wpis: 

maksymalnie – 25 godz. w semestrze – opiekun akcji p. K. Fabisiak 
 

9. Działania „Starsi młodszym” na terenie szkoły i podczas zdalnego nauczania – wpis: maksymalnie – 

25 godz. w semestrze – opiekunowie działań wychowawcy klas 

 

10. Czytanie na ekranie uczniów klas VII i VII (czytanie młodszym i tworzenie bazy audiobooków  

i filmików dla klas młodszych) - wpis: maksymalnie – 10 godz. – opiekun akcji p. J. Zaborska 


