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Opis przykładu dobrej praktyki  

 

 Informacje ogólne o przedsięwzięciu/działaniu: 
 

Nazwa szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa w Trzebiczu 

Nazwa  i rodzaj 

przedsięwzięcia/działania: 

„Naszą pasją jest pomaganie innym…”, czyli o działalności 

Klubu Wolontariusza w Szkole Podstawowej  w Trzebiczu 

Obszar pracy szkoły, którego 

dotyczy: 
wychowanie, profilaktyka 

Uzasadnienie; Przykład dobrej 
praktyki uzyskał: 

- 03.02.2012: Klub Wolontariusza ze Szkoły Podstawowej w 

Trzebiczu otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie 

„My, Wolontariusze", organizowanym w ramach akcji  

Zachowaj Trzeźwy Umysł 

 
Imię i nazwisko autora 
(autorów) i zajmowane 

stanowisko, funkcja: 

Agnieszka Kazimierczuk – nauczyciel j. niemieckiego, 

wychowawca świetlicy,  

Anna Blatkiewicz – nauczyciel wychowania fizycznego, techniki 
Inni realizatorzy/ ich liczba: Anna Owczarzak – nauczyciel historii i przyrody, bibliotekarz 

Teresa Kwiatkowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

Członkowie Klubu Wolontariusza – 50 osób 
Osoby/szkoły/instytucje/kraje 

współpracujące: 
- Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

- Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych  

"Pomóż i Ty" 

- Klub Seniora „Drzeń” w Drezdenku 

- Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Azorki” w Gorzowie 

Wielkopolskim 

- Towarzystwo NASZ DOM 

- Gazeta Drezdenecka 
Adresaci przedsięwzięcia: 

 
Uczniowie klas I - VI naszej szkoły, fundacje, osoby starsze, 

samotne, schronisko 
Liczba osób biorących udział: ok. 50 
Termin i miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Trzebiczu: wrzesień 2011 – grudzień 

2012 

                                  

 
Cele i założenia: 

Klub Wolontariusza powstał we wrześniu 2010 r. i był odpowiedzią na zgłaszane 

potrzeby uczniów. Klub Wolontariusza integruje społeczność szkolną, prowadzi do 

tworzenia więzi między członkami Klubu, kształtuje poczucie wspólnoty, buduje 

pozytywną atmosferę szkoły, wzbogaca tradycje szkolne i wspiera inicjatywy 

uczniowskie w zakresie pomocy potrzebującym. Założyciele Klubu starają się 

wykorzystać umiejętności i zapał uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska 

szkolnego, łączyć na poziomie szkoły uczniów chętnych do niesienia pomocy z osobami i 

środowiskami pomocy tej oczekującymi. 
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Głównymi celami istnienia Klubu Wolontariusza są: 

• kształtowanie postawy otwartości, opartej na empatii, życzliwości i tolerancji  

• uwrażliwienie uczniów na potrzeby i cierpienie innych 

• zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej 

pomocy innym  

• integracja z osobami potrzebującymi pomocy, w szczególności 

niepełnosprawnymi, dziećmi, starszymi 

• zdobywanie doświadczeń, kształtowanie zainteresowań będących fundamentem 

przyszłej edukacji i aktywności zawodowej 

  Do zadań Klubu należą:  

1. Promocja idei wolontariatu w społeczności szkolnej. 

2. Przygotowanie dzieci do podejmowania działań wolontarystycznych na rzecz 

środowiska szkolnego i lokalnego. 

3. Współpraca z partnerami (instytucjami, fundacjami, organizacjami).  

4. Organizowanie i przeprowadzanie akcji mających na celu pomoc potrzebującym. 

5. Wspieranie ciekawych inicjatyw uczniowskich. 

Opis działań: 

 

           Szkoła Podstawowa w Trzebiczu jest niewielką szkołą położoną na wsi , do której 

uczęszcza 124 uczniów. Każdy z nich jest inny, ma różne hobby i zainteresowania.  Jest 

jednak coś, co ich łączy, w co wszyscy angażują się z ogromną chęcią i poświęcają się 

temu bez reszty – to niesienie pomocy innym. Wystarczyło tylko ukierunkować uczniów,  

ich zapał i dobre chęci.  

Wszystko zaczęło się w roku 2010, kiedy to powołaliśmy do życia „Klub Wolontariusza”. 

Klub prężnie działa już trzeci rok, wciąż włączając się w różnorodne akcje charytatywne 

oraz mobilizuje brać uczniowską do samodzielnej aktywności wolontariackiej. 

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko 

szkolne i środowisko zewnętrzne. 

Rozpoczęliśmy nieśmiało od włączenia się w ogólnopolską akcję zbiórki zakrętek po 

napojach "zakrętki.info - pomagamy nie tylko przyrodzie..." przy współpracy z 

Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Dochód z zebranych i 

sprzedanych zakrętek zostaje przeznaczony na sprzęt rehabilitacyjny dla wybranych 

dzieci w naszym kraju. Poza tym zbierając surowce wtórne przyczyniamy się do ochrony 

środowiska naturalnego. W tym roku szkolnym, na prośbę jednej z uczennic i jej rodziny, 

odstąpiliśmy od zbiórki nakrętek z Uniwersytetem, na rzecz zbiórki zakrętek dla dziecka 

z naszego środowiska. Okazało się bowiem, że kuzynka jednej z naszych uczennic także 

zbiera zakrętki, by otrzymać nowy wózek inwalidzki. Ta idea okazała się bliższa sercom 

dzieci, zwłaszcza, że niektóre z nich znają dziewczynkę. Od zeszłego roku zbieramy więc 

nakrętki dla tej, konkretnej, znanej nam osoby. Niewykluczone, że w przyszłości znów 

podejmiemy współpracę z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 

Od wielu lat prowadzimy również sprzedaż cegiełek dla Fundacji na Rzecz Osób 
Niewidomych i Niepełnosprawnych  "Pomóż i Ty". W roku 2010 ze sprzedaży cegiełek 

udało się nam uzyskać kwotę 154,50 zł, w roku 2011 – 125, 40 zł, które to kwoty 

przekazaliśmy na konto fundacji. Dowodami na to są podziękowania, które 

otrzymaliśmy od zarządu fundacji. W tym roku szkolnym znów włączyliśmy się do akcji.  
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Od wielu lat uczestniczymy także w akcji Towarzystwa NASZ DOM pt. „Góra Grosza" – to 

już nasza szkolna tradycja. 

W ubiegłym roku szkolnym przeprowadziliśmy akcję zbiórki przyborów szkolnych dla 
dzieci z Afganistanu. Akcja cieszyła się dużym odzewem społeczności szkolnej. 

W swej działalności nasz Klub nie zapomina o najlepszych przyjaciołach człowieka – 

zwierzętach. Rokrocznie organizujemy zbiórkę suchej karmy i koców dla zwierząt z 
gorzowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azorki”. Dzięki wyrozumiałości 

rodziców naszych uczniów zawsze udaje się nam zebrać ogromne ilości suchej karmy, 

konserw, makaronu, ryżu i kaszy oraz koce, miski i zabawki dla psów. W tym roku udało 

się nam rozszerzyć naszą akcję o środowisko lokalne. Dzięki jednej z mam oraz 

uprzejmości kierownictwa supermarketu „Piotr i Paweł” w pobliskim Drezdenku, w 

którym wystawiono kosz na karmę dla zwierząt, do naszej akcji przyłączyli się także 

mieszkańcy miasta Drezdenka. Po każdej zbiórce udajemy się na wycieczkę do 

schroniska, by móc bliżej przyjrzeć się pracy wolontariuszy w schronisku i poznać 

podopiecznych tej instytucji. 

Podejmujemy także działania ukierunkowane na środowisko nam najbliższe, czyli naszą 

szkołę. Każdego roku w październiku ruszamy z "Kiermaszem Taniej Książki". Celem 

organizowanego kiermaszu jest powiększenie zbiorów szkolnej biblioteki o nowe 

książki - szkoła za sprzedanie dużej ilości książek dostaje od Księgarni Taniej Książki z 

Tuliszkowa gratis kilkanaście egzemplarzy do swojej biblioteki.  

Naszym uczniom niestraszne są także prace porządkowe na rzecz szkoły i jej otoczenia, 

dzieci m.in.: porządkują teren wokół szkoły i placu zabaw, zbierają  papierki, podlewają 

świeżo zasadzone drzewka wokół szkoły. Nie jest to jednorazowa akcja, ale 

zaplanowane działanie, trwające cały rok szkolny.  

Podczas zajęć świetlicowych uczniowie naprawiają gry i zabawki świetlicowe, a podczas 

zajęć bibliotecznych sklejają zniszczone książki i wykonują okładki na sfatygowane 

egzemplarze książek.  

Nie zapominamy także o naszych najstarszych przyjaciołach – seniorach. Co roku 

organizowany jest w naszej szkole "Rodzinny konkurs na ozdobę świąteczną”. Po jego 

rozstrzygnięciu, prace przekazane na konkurs  są wręczane osobom starszym, 

samotnym. Każdego roku również nasi najmłodsi wychowankowie z klas I-III 

przygotowują z panią Teresą Kwiatkowską Jasełka, a następnie udają się na występy 
gościnne do Klubu Seniora „Drzeń” w Drezdenku lub do kościoła w Parafii p.w. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu. Zawsze są tam mile i serdecznie witani, 

a wspólnym spotkaniom towarzyszy atmosfera pełna czułości i wzruszeń. 

Pokazujemy także naszym wolontariuszom, że pomaganie innym to nie tylko nasz 

pomysł na życie, że czyni to wiele ludzi, także młodych ludzi, na całym świecie. W tym 

celu proponujemy naszym wychowankom udział w konkursach związanych 
tematycznie z ideą wolontariatu, by mogli zaprezentować w szerszym kręgu, co oni 

robią dla innych oraz podpatrzeć, jak inni pomagają i być może uszczknąć z tego coś 

nowego dla siebie, jakiś nowy pomysł na aktywność i działanie. W konkursach tych nasi 

wychowankowie zajmują wysokie miejsca: 

- 2011 r. : Konkurs plastyczny pt. „Mały wolontariusz” zorganizowany przez Lubuski 

Punkt Informacyjny Europe Direct z Gorzowa Wlkp.: pięć wysokich miejsc uczniów 

  (dwa II miejsca, trzy III miejsca) oraz kilka wyróżnień 

- 2012 r. : wyróżnienie (oraz nagrodę – 500 zł dla szkoły) w ogólnopolskim konkursie 

„My, Wolontariusze", w ramach akcji  Zachowaj Trzeźwy Umysł 
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Przedstawione przez nas działania to tylko zrealizowana część naszych pomysłów, a 

mamy ich mnóstwo. Dzięki działalności Klubu Wolontariusza nasi uczniowie dostrzegli, 

że nawet oni choć są jeszcze dziećmi mogą wiele zrobić dla innych w najbliższym 

otoczeniu, także dla swoich rówieśników. Wciąż uczą się, jak na miarę swoich 

możliwości można pomóc innym. Aktywność w Klubie pozwala im zdobyć nowe 

doświadczenia, mają możliwość zawierania nowych znajomości, ale przede wszystkim 

sprawia im wielką radość i daje satysfakcję. Kto wie, może jest to coś, co stanie się dla 

wielu z nich sposobem na życie? 

 

Adresy stron internetowych dokumentujących naszą działalność: 

 

http://drezdenecka.pl/2012/12/wizyta-w-schronisku/ 

http://drezdenecka.pl/2012/01/doceniono-nas/ 

http://drezdenecka.pl/2011/06/%E2%80%9Edobre-serca-mamy-i-zwierzetom-

pomagamy%E2%80%9D/ 

http://drezdenecka.pl/2011/04/nasi-%E2%80%9Emali-wolontariusze%E2%80%9D/ 

http://www.trzezwyumysl.pl/news/show/id/2992 

 

Wyniki/uzyskane efekty: 

1. Nasze działania są nagłaśniane przez lokalne media (Gazetę Lubuską, Gazetę 

Drezdenecką, portal: drezdenecka.pl), co pozwala na przekazanie informacji szerszej 

grupie odbiorców oraz promuje naszą szkołę w środowisku. 

 

2. Uczniowie postrzegają szkołę jako miejsce im przyjazne, przez co wzrasta 

identyfikacja uczniów ze szkołą. 

 

3. Działania podejmowane przez Klub Wolontariusza mają ogromny wpływ na 

kształtowanie postaw młodego człowieka, skłaniają do  przemyśleń  i uwrażliwiają 

dzieci na potrzeby innych, umożliwiają nabycie nowych, potrzebnych w codziennym 

życiu umiejętności, sprzyjają kształtowaniu wśród uczniów postaw humanitarnych, 

wrażliwości i gotowości niesienia pomocy. Dzieci angażują się w akcje, kampanie 

charytatywne na rzecz innych ludzi oraz zwierząt.  

4. Członkowie Klubu uczestniczący w konkursach uzyskują wysokie lokaty: wyróżnienie 

w ogólnopolskim konkursie „My, Wolontariusze", w ramach akcji  Zachowaj Trzeźwy 

Umysł (2012), II i III miejsca oraz wyróżnienia w konkursie plastycznym pt. „Mały 

wolontariusz” zorganizowanym przez Lubuski Punkt Informacyjny Europe Direct w 

Gorzowie Wlkp. (2011). 

5. Organizowanie życia szkolnego angażującego całą społeczność szkolną. 

6. Wzrost aktywności uczniów. 

7. Zwiększenie udziału rodziców w życiu szkoły (zaangażowanie rodziców uczniów w 

organizację naszych akcji). 

 

Uwagi o problemach i trudnościach:  
brak 
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Co dalej:  

Działania Klubu Wolontariusza będą kontynuowane w latach następnych oraz 

rozszerzane o inne obszary aktywności, zgodnie z potrzebami środowiska szkolnego 

i społeczności lokalnej. 

 

Kontakt do szkoły:  
 
Szkoła Podstawowa w Trzebiczu 

ul. Szkolna 1, Trzebicz 

66-530 Drezdenko 

woj. lubuskie 

Tel.: 0-95 762-45-25 

e-mail: sptrzebicz@neostrada.pl 

 

Kontakt do autora/autorów:  
 
Agnieszka Kazimierczuk: agnieszka.kazimierczuk@interia.pl 

Anna Blatkiewicz: aniab78@interia.pl 

 

 


