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W związku z ostatnimi zmianami w Statucie SP23, które dotyczyły wolontariatu, sytuacją zagrożenia 

epidemicznego, możliwością nauczania zdalnego oraz wszelkimi zmianami w prawie oświatowym w 

PROGRAMIE MY DLA ŚWIATA SP23 Z DNIEM 28.082020 wprowadzam następujące modyfikacje: 

W SP 23 realizowana jest od 2008 roku autorska modyfikacja programu, opracowana przez pedagoga 

szkolnego, który współpracuje ze Stowarzyszeniem „Żyj kolorowo”.  Jego podstawą jest Program 

Stowarzyszenia (niegdyś „Nowa Rodzina” ), który miał rekomendację Kuratorium Oświaty.  

 

CELE PROGRAMU: 

1. Wspieranie działań prospołecznych i wolontariatu w SP 23 we współpracy ze społecznością lokalną – 

jak dotychczas (do 2020 r.: Program szkolnego wolontariatu, działania innowacyjne jak Podróż dookoła 

świata, Święci i bohaterowie Niepodległej, Ambasador Dialogu, Wrocław na językach świata – i 

wszelkich inicjatyw zgodnych z Wrocławską Strategią Edukacyjną). 

2. Wspieranie uczniów w ich rozwoju, zwłaszcza postaw prospołecznych,  poprzez organizowanie zajęć 

edukacyjnych w klasach, lekcji (w ramach zastępstw), akcji, poprzez informowanie o możliwych 

formach zaangażowania, prowadzenie zajęć z elementami tutoringu  dla uczniów wyróżniających się w 

wolontariacie w IV-VI klasie, konsultacji i zajęć psychoedukacyjnych z elementami psychoterapii (w 

zależności od zapotrzebowania).  

3.  Niezmienne pozostają FORMY MOŻLIWEGO ZAANGAŻOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI  i są to:    

-  AKCJE CHARYTATYWNE *organizowane w  szkole przy wsparciu pracowników, rodziców i organizacji 

-  STAŁA  AKTYWNOŚĆ NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ*:   

 Sekcja organizacyjna: pomoc w organizacji akcji i imprez (plakatowanie, porządkowanie, liczenie) – w 

szkole* oraz całoroczne zbiórki szkoły np. Nakrętki dla hospicjum,  

 Sekcja plastyczna: plakaty, ulotki, gazetki,  prezentacje informacyjne - przygotowane w domu 

  Sekcja naukowa  obejmuje:  

             -  koleżeńską pomoc w nauce 

             - czytanie młodszym dzieciom w świetlicy  

- wsparcie językowe obcokrajowców 

 przygotowanie w czasie  wolnym i organizowanie kampanii informacyjnych i gazetek na tematy  

               społeczne                   

 Sekcja: SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO                                                 

 sekcja koła WOLONTARIAT BIBLIOTECZNY   

 POCZET SZTANDAROWY – zwł.  biorąc udział w wyjściach weekendowych Pocztu 

 Uczniowie, którzy ukończyli 14 rok życia mogą angażować się także w wolontariat poza szkołą na 

podstawie Porozumienia  z wybraną przez siebie organizacją lub instytucją zgodnie z Ustawą o wolontariacie.   

 Zgodnie z wola Rodziców uczniowie klas VIII nie powinni być angażowani w tego typu aktywności w 

ostatnim semestrze nauki w SP. Wolontariat w kl.I-III koordynują Wychowawcy i Wychowawcy świetlicy. 
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Załącznik: Lista NGO + programów zewnętrznych (jak na stronie szkoły) + nowe: 

 

 

Dodać od 2020/21 (forma realizacji uzależniona od sytuacji epidemicznej) 

1 . z  Freya: warsztaty wielokulturowości, kontynuacja  Coolturalnie dookoła świata i Różnorodność 

daje moc. Możliwe stałe warsztaty antydyskryminacyjne od 2021 roku (na prośbę Rodziców z 7a). 

2. Z Opendoors + Pro Futuro Theologiae (UMK).Warsztaty  Laboratorium wolności religijnej  

2. z .EKOSTRAŻ – Miejskie dzikuski 


