
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK 

TYTUŁ/NAZWA  

„Dobrej praktyki” 
Wolontariat Szkoły 

NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza  w Żyrzynie 

ADRES SZKOŁY/PLACÓWKI Ul. 1000-lecia 143, 24 -103 Żyrzyn 

TELEFON 81 880 90 25 

FAKS 81 880 90 25 

E-MAIL spzyrzyn@o2.pl 

STRONA INTERNETOWA www. spzyrzyn.pl , www.zyrzynsp.republika.pl 

DYREKTOR SZKOŁY  

ZGŁASZAJĄCY PRZYKŁAD  

„Dobrej praktyki”   

Katarzyna Majkutewicz 

OSOBA UPOWAŻNIONA  

DO KONTAKTU 

(imię, nazwisko, telefon, e-mail) 

Katarzyna Majkutewicz, 81 880 90 25, kasia.majkutewicz@wp.pl 

 

 

OPIS DOBREJ PRAKTYKI 

OPIS DOBREJ PRAKTYKI 

(opis przesłanek, problemów, 

potrzeb, które zainspirowały 

realizację projektu, a także krótka 

charakterystyka podjętego 

działania) 

Do działań zainspirowały nas wydarzenia : choroba Martynki i  Andriana, oraz 

cierpienia i potrzeby osób dotkniętych powodzią. Chcemy wdrażać uczniów do 

służenia pomocą najbardziej potrzebującym .Celem naszej pracy jest 

zaangażowanie dzieci , nauczycieli i pracowników szkoły do czynnej , 

dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym oraz zapoznanie z ideą 

wolontariatu. Szkoła nasza bierze udział w akcji ,,Pomóż dzieciom przetrwać 

zimę ,,.Corocznie organizujemy zbiórki produktów żywnościowych, słodyczy 

oraz artykułów chemicznych. W ramach akcji uczniowie przygotowują występy 

artystyczne. ,,Biletem wstępu ,, jest przyniesiona paczka. Wszyscy darczyńcy 

otrzymują upominek wykonany przez uczniów ze świetlicy np. aniołki z 



makaronu. Realizujemy program ,,Szkoła bez przemocy, ,oraz ,,Dostrzec 

innych. Pomoc humanitarna na świecie ,,.Na terenie szkoły organizowane były 

dyskoteki, z których dochód i sprzedaż ciast przeznaczono na pomoc dla chorej 

Martynki .Zainicjowaliśmy również zbiórkę pieniędzy na pomoc dla Szkoły 

Podstawowej w Wilkowie .Przystąpiliśmy do zbiórki korków na pomoc dla 

Adriana oraz bierzemy udział w akcji „Góra gorsza”. W ramach programu 

„Szkoła bez przemocy” w dniach 06-10.12 zorganizowaliśmy tydzień 

wolontariatu. Odbyło się spotkanie z pracownikami Hospicjum. W okresie 

przedświątecznym uczniowie wykonali stroiki i ozdoby bożonarodzeniowe, 

które przekazane zostały dla podopiecznych Hospicjum z terenu naszej gminy. 

Od kilku lat szkolne koło PCK organizuje loterię fantową, z której dochód 

przeznaczony jest na zakup artykułów dla osób potrzebujących. Od kilku lat 

szkoła nasza wraz z gminą Żyrzyn jest współorganizatorem Balu 

Charytatywnego, z którego dochód przeznaczany jest na szczytne cele, tj: 

Oddział Ratunkowy w Szpitalu Miejskim w Puławach oraz puławskie 

Hospicjum .Uczniowie ze Szkolnego Koła Teatralnego corocznie występują dla 

mieszkańców Schroniska im. Brata Alberta w Puławach . Było to spotkanie 

opłatkowe z ,,Jasełkami,, oraz montaż słowno –muzyczno-multimedialny o 

Janie Pawle II pt. ,,Ocalić od zapomnienia,,. Wystawiano też ,,Jasełka,, dla 

wychowanków Dziennego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego dla dzieci 

upośledzonych w Puławach.   

                                                                                               

REZULTATY/KORZYŚCI  

Uczniowie oraz pracownicy szkoły chętnie biorą udział w prowadzonych 

akcjach. Dzięki tym działaniom uczniowie dostrzegają potrzeby innych oraz 

wdrażają się do wolontariatu. W ramach projektów ściśle współpracują ze sobą 

uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Ze zbieranych artykułów przygotowujemy 

paczki dla potrzebujących. Z roku na rok chętnych do udziału w Balu 

Charytatywnym jest coraz więcej. 

 

PROBLEMY I PRZESZKODY  

W REALIZACJ 

 

 

RADY I WSKAZÓWKI 

Akcje tego typu nie powinny być prowadzone zbyt często, ze względu na spory 

wydatek finansowy. Do działań wdrażać należy rodziców, pracowników szkoły, 

oraz inne organizacje działające na terenie gminy.  

 



INSTYTUCJE/ORGANIZACJE 

WSPÓŁPRACUJĄCE w realizacji 

działania 

GOPS w Żyrzynie, Radio Lublin, Hurtownia Słodyczy w Woli Osińskiej i 

Hospicjum, Urząd Gminy Żyrzyn, SAPO w Żyrzynie, Biblioteka Gminna i 

Gminne Przedszkole w Żyrzynie, Gminna Spółdzielnia "Samopomoc 

Chłopska", Bank Spółdzielczy w Żyrzynie. 

ZAŁĄCZNIKI 

(dodatkowe materiały 

uzupełniające) 

Jasełka w szkole 

 

 

 

 



 

 

Tydzień wolontariatu – spotkanie z pracownikami puławskiego 

hospicjum 



 

 

Bal charytatywny  



 

 



 

 



 

 

 


