
 

Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej  

„Dobro wraca” - Szkolny Klub Wolontariusza 

   

Innowacja pedagogiczna „Dobro wraca” - Szkolny Klub Wolontariusza, była 

realizowana w Gimnazjum im. Rodu Chodkiewiczów w Zespole Szkół w Gródku w roku 

szkolnym 2016/2017 przez autora innowacji Joannę Ostapczuk. Adresatami innowacji byli 

chętni uczniowie klas gimnazjalnych. Młodzież działająca w wolontariacie wykorzystywała 

własne umiejętności i doświadczenia, rozwijała zainteresowania, zdobywała doświadczenia  

w  nowych działaniach, miała możliwość zaangażowania się w sprawy społeczne, rozwijała 

postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby innych. Prowadzone działania w ramach 

innowacji były alternatywą dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarzały okazję do 

wyszukiwania autorytetów, budowania świata wartości, jak również były wartościową formą 

spędzania wolnego czasu.  

Spotkania Szkolnego Klubu Wolontariusza odbywały się w miarę potrzeb  

i realizowanych przedsięwzięć.  W I semestrze roku szkolnego 2016/2017 przeprowadzone 

zostały dwie zbiórki żywności “Podziel się posiłkiem”, “Świąteczna zbiórka żywności”. 

Łącznie zebraliśmy ok. 600 kg żywności, która została przekazana potrzebującym rodzinom  

z naszej gminy. Wolontariusze zorganizowali  loterię fantową, zebrana kwota została 

przekazana na konto pana J. Bokwy w kwocie 297,31 zł., który był wieloletnim sponsorem 

naszych uroczystości szkolnych, a obecnie ze względu na chorobę sam potrzebuje wsparcia. 

Prowadzona była zbiórka nakrętek na rzecz Hospicjum Onkologicznego w Nowej Woli, 

środki zebrane podczas “Słodkiej Akcji” również zostały przekazane na konto fundacji  

w kwocie ponad 160 zł. W grudniu wolontariusze zorganizowali zbiórkę karmy do 

Schroniska Zwierząt w Białymstoku, dzięki wsparciu uczniów, rodziców i nauczycieli 

mogliśmy przekazać 65 kg. Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza został 

przygotowany apel. Wolontariusze włączyli się w realizację projektu “Żółty talerz” 

finansowanego przez Fundację Kulczyka. 

W II semestrze prace Szkolnego Klubu Wolontariusza były skupione na realizacji 

projektu “Młodzież i filantropia- aktywna młodzież, zaangażowani obywatele”. Projekt 

powstał z inicjatywy Fundacji dla Polski i był przez nią realizowany. Udział w projekcie miał 



na celu przygotować młodzież do bycia świadomym i odpowiedzialnym obywatelem. 

Inspirował uczniów do planowania i podejmowania istotnych działań na rzecz społeczności 

lokalnych. Pozwolił zrozumieć młodzieży, że mogą mieć wpływ na zmiany w najbliższym 

środowisku. Uczniowie również ćwiczyli umiejętności przydatne w dalszej nauce i życiu: 

praca w grupie, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność za wykonane 

zadania, wystąpienia publiczne i przekonujące prezentacje. Realizacja projektu miała 

pobudzić młodzież do aktywnego zdobywania wiedzy, kreatywnego myślenia. 

Zrealizowanych zostało 9 jednostek lekcyjnych, podczas których uczniowie zdobywali 

wiedzę, którą mieli wykorzystać podczas przygotowywania prezentacji.  

Zwycięski zespół otrzymał nagrodę w wysokości 1000 zł, kwota ta była w 50% (500 zł) 

pozyskiwana przez uczniów biorących udział w projekcie.   W ramach projektu „Młodzież  

i Filantropia” uczniowie klas pierwszych gimnazjum zorganizowali „Słodką akcję”, aby 

zebrać fundusze na nagrodę finansową. Przeprowadzona została zbiórka pieniędzy przez 

uczennice klasy drugiej na rzecz Kornela, chorego na raka. Zebrano kwotę 101,93 złotych 

 przekazano na Fundację Rycerze i Księżniczki. Kolejną “Słodką akcję” przeprowadzili 

uczniowie klas pierwszych na rzecz Stowarzyszenia Twórczy Generator, zebraną kwotę 320 

zł przelano na konto fundacji. W ramach współpracy z Hospicjum w Nowej Woli prowadzona 

była zbiórka nakrętek, zostaną one oddane do skupu a uzyskane pieniądze przekazane na 

rzecz fundacji. 31 marca i 1 kwietnia odbyła się Wielkanocna Zbiórka Żywności, podczas 

której zebrano ok. 300 kg żywności, przygotowane paczki zostały rozdzielone między 

potrzebujące rodziny z naszej gminy.  

Młodzież uczestnicząca w innowacji pedagogicznej „Dobro wraca”- Szkolny Klub 

Wolontariusza na zakończenie roku szkolnego 2016/2017 otrzymała podziękowania za wkład 

i zaangażowanie. Działania i przedsięwzięcia wolontariuszy były prezentowane na gazetce 

szkolnej, w lokalnej prasie, na stronie szkoły czy portalach społecznościowych. 

Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza - Joanna Ostapczuk 

 


