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Szkolne Koło Wolontariatu rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 

2012 roku z 13 młodymi wolontariuszami chętnymi do działania na rzecz 

potrzebujących ludzi i zwierząt. Obecnie Koło liczy 32 członków. W szkolnym 

wolontariacie działają uczniowie IV - VI, chociaż i młodsi coraz bardziej 
interesują się bezinteresowną pomocą. Dowodem tego jest powstanie w styczniu 

2014r. Klubu Młodego Wolontariusza skupiającego uczniów klas trzecich, 

którzy z czasem zajmują miejsce starszych kolegów w SKW.  

Naszą pierwszą inicjatywą było nawiązanie współpracy z Żoliborskim 
Stowarzyszeniem Dom – Rodzina – Człowiek, w ramach której organizowane 

były całoroczne akcje „Zakręcona nakrętka”. Obecnie zbieramy nakrętki dla 

Stowarzyszenia „Tęczowy Parasol” w ramach akcji „Rozkręcamy się”.  
Tradycją SKW jest organizacja Kiermaszy Świątecznych, podczas 

których można kupić wykonane własnoręcznie przez uczniów, rodziców  

i nauczycieli ozdoby, upominki oraz pierniki. Dochód z kiermaszu przeznaczany 

jest na cel charytatywny. Zaprzyjaźniony Oddział Endokrynologii i Diabetologii 
w Centrum Zdrowia Dziecka obdarowaliśmy telewizorem, trzema 

radioodbiorniki, grami oraz zabawkami. Członkowie Klubu Młodego 

Wolontariusza rozpoczęli również piękną tradycję pisania kartek ze  
świątecznymi życzeniami dla małych pacjentów Oddziału Onkologii w CZD. 

 Zdążyliśmy się również zaprzyjaźnić ze Schroniskiem dla Bezdomnych 

Zwierząt w Celestynowie dla którego już dwukrotnie zbieraliśmy wspólnie 

karmę i koce.   
Ale działamy nie tylko lokalnie. Włączamy się całą społecznością szkolną 

w takie ogólnopolskie akcje jak: Góra Grosza, WOŚP, Zaczytani oraz 

Marzycielska Poczta. 
 Nie zapominamy również o naszych szkolnych kolegach i koleżankach. 

Jesteśmy obecni na Piknikach Rodzinnych, gdzie pomagamy w nauce udzielania 

pierwszej pomocy. W ramach akcji „Pogotowie koleżeńskie” pomagamy  

w odrabianiu prac domowych uczniom klas pierwszych, czytamy ulubione bajki 
przedszkolakom i bawimy się z nimi pod czujnym okiem nauczyciela świetlicy. 

Uczestniczymy również w cotygodniowych spotkaniach „Złota Rączka”  

w czasie których przygotowujemy przedmioty z przeznaczeniem na szkolne 
kiermasze. Samodzielnie wykonujemy biżuterię,  projektujemy i szyjemy 

skórzane okładki na zeszyty, maskotki, breloczki do kluczy lub etui na telefon.  

Każdego dnia staramy się  udowadniać, że jesteśmy pełni pasji  

i zaangażowania.  
 

 


