Działania charytatywne, wolontariat:

Lp.
Zadanie

Odpowiedzialny

Termin realizacji

1.

III Otwarte Mistrzostwa
„Nordic Walking”
Środowiskowych Domów
Samopomocy – pomoc w
organizacji imprezy

Daniel Jarmarkiewicz 7 września 2018
,(UKS Junior
(zrealizowano)
Suliszewo,
Stowarzyszenie
„Aktywne Choszczno”)

2.

Choszczeńska 10. (biegi) –
pomoc w organizacji imprezy

Daniel Jarmarkiewicz 9 września 2018 r.
,
(zrealizowano)
UKS Junior Suliszewo,

3.

Przeprowadzenie w klasach IVII pogadanki nt. tego co to
jest ubóstwo, empatia, postawa
altruistyczna, zwracając uwagę
na rolę wolontariatu i chęć
pomagania innym

Joanna Konopacka
Spotkania na świetlicy
dla klas 0-VIII

październik/listopad 2018
(zrealizowano)

4.

Promocja idei wolontariatu na
terenie szkoły połączony z
obchodami Dnia Życzliwości

Joanna Konopacka
(spotkania z dziećmi z
klas I-III na świetlicy)

21 listopada 2018 r.
(zrealizowano)

5.

Przygotowanie i
przeprowadzenie akcji
charytatywnej w środowisku
lokalnym, w dowolnej formie i
na wybrany cel.

Marek Kokoszyński
(koordynator szkolnej
akcji „Szlachetna
Paczka”)

grudzień 2018 r.
(nie zrealizowano, pomimo
naszej gotowości, nie
zgłosiła się żadna rodzina
potrzebująca na terenie
naszego powiatu)
12.2018
/luty 2019 r.
(zrealizowano)

Joanna Konopacka
(zbiórka karmy, misek,
koców, smyczy,
zabawek itp.
dla zwierząt ze
schroniska w
Choszcznie)

6.

Zaangażowanie szkoły i
uczniów w akcję charytatywną
o zasięgu ogólnopolskim.

Lucyna Rączkiewicz
- sprzedaż cegiełek w
akcji „Pomóż i Ty”
Małgorzata
Leśniańska
- Góra Grosza
Krystyna Kozanecka
Lucyna Rączkiewicz
- Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy

październik 2018 r.
(zrealizowano - 80 zł)
Grudzień/luty 2018/19 r.
(zrealizowano)
styczeń 2019 r.
(zrealizowano – 623,15 zł)

7.

Przeprowadzenie akcji
samopomocy na rzecz uczniów
w szkole np. „Poczytaj mi
kolego”.

Agnieszka
Urwentowicz
„Poniedziałkowa
herbatka”
Joanna Konopacka
(wzajemne, głośne
czytanie podczas zajęć
świetlicowych oraz w
bibliotece szkolnej)

cały rok
(zrealizowano)

8.

TROPEM WILCZYM Bieg Żołnierzy Wyklętych - (
Organizacja imprezy
sportowej)
ORGANIZATOR

Daniel Jarmarkiewicz
Marta Siwko
(Udział oraz pomoc w
organizacji imprezy
sportowej - (Charakter
imprezy Ogólnopolski)

Terenowy Bieg Przetrwania ,,Majówka na Sportowo"
( Organizacja imprezy
sportowej)
ORGANIZATOR

Daniel Jarmarkiewicz
Marta Siwko
(Udział oraz pomoc w
organizacji imprezy
sportowej - (Charakter
imprezy Ogólnopolski)

9.

3 marca 2019 r.
(zrealizowano)

11 maja 2019 r.
(zrealizowano)

