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„TAKI MAŁY, 

MOŻE WIELKIM BYĆ

- CZY PRZEDSZKOLAK

MOŻE ZOSTAĆ

WOLONTARIUSZEM?”



„Mały człowiek

rozumie i pomaga jak umie”

Wolontariat to bezinteresowne zaangażowanie 

społeczności przedszkolnej- nauczycieli, wychowanków 

i rodziców – na rzecz potrzebujących. Uczy postawy 

szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Ale to 

nie tylko pomoc na rzecz drugiego człowieka, ale także 

na rzecz otaczającego nas świata i najbliższego 

otoczenia. Bezinteresowna pomoc jest wartością 

bezcenną lecz niestety coraz bardziej zaniedbywaną w 

biegu dzisiejszego świata. 

Dlatego pragniemy wpoić dzieciom myśl, 

iż satysfakcja z ofiarowania komuś uśmiechu jest 

największym podziękowaniem i nagrodą 

za wykonaną pracę.



Okres nauki wczesnoszkolnej jest 

najwłaściwszy dla kreowania postaw 

altruistycznych. 

Wykorzystując otwartość i ciekawość świata 

młodego człowieka poprzez 

Wolontariat można odcisnąć 

dobroczynne piętno we wszystkich 

dziedzinach jego życia. Chcemy, aby dzieci

w naszym przedszkolu były pełne pasji 

i zaangażowania, kierowały się wrażliwością 

i troską o drugiego człowieka, chciały nieść 

bezinteresowną pomoc, służąc tak 

potrzebującym jak i samym sobie.



Nasze przedszkole od wielu lat, 

aktywnie włącza się w różnorodne akcje 

i działania charytatywne. 

Od roku szkolnego 2018/2019, 

w naszym przedszkolu funkcjonuje 

Koło Wolontariatu. W działalności 

Koła, uczestniczą dzieci z  grup 

przedszkolnych, rodzice i  personel 

placówki. Co roku podejmujemy działania, 

służące wsparciu, udzielaniu pomocy 

człowiekowi i przyrodzie. Realizujemy 

liczne akcje na rzecz przedszkola, 

środowiska lokalnego, 

a także ogólnopolskie i międzynarodowe. 

Włączamy się również do akcji 

promowanych przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej. Podejmujemy współprace z 

organizacjami pozarządowymi: 

stowarzyszeniami 

i fundacjami. 



„KARTKA DLA ŻOŁNIERZA”
 W ramach akcji „Razem Na Święta”, przedszkolaki, 

przekazały kartki świąteczne 

dla żołnierzy stacjonujących w Afganistanie. 

Cieszymy się, że mogliśmy podziękować żołnierzom 

za ich poświęcenie i ciężką pracę.





BOHATERON – WŁĄCZ HISTORIĘ!
 dzieci uczestniczyły w ogólnopolskiej kampanii 

o tematyce historycznej mającej na celu 

upamiętnienie i uhonorowanie uczestników 

Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im 

bezpłatnych kartek. Celem akcji było upamiętnienie 

i uhonorowanie uczestników Powstania 

Warszawskiego, ukazanie Powstania przez pryzmat 

historii osób, które brały w nim udział. Projekt miał 

na celu edukować Polaków, bazując na historiach 

Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości 

narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz 

budować wrażliwość społeczną.





„KSIĄŻKA DLA CHORYCH DZIECI”

 Dzieci, wspólnie z rodzicami i paniami z grupy zebrały książki 

z literatury dziecięcej: bajki, opowiadania, wiersz 

i kolorowanki dla chorych dzieci, przebywających 

na oddziale dziecięcym szpitala. 

Radość dzieci i personelu była wielka. 





„POMAGAMY ZWIERZĘTOM

Z PRZECHOWALNI

PRZETRWAĆ ZIMĘ”

 Nauczyciele we wszystkich grupach prowadzili 

pogadanki na temat pomocy zwierzętom 

w przetrwaniu zimy, szczególnie tym, które nie mają 

swojego domu. Wszyscy nauczyciele naszego 

przedszkola zachęcali dzieci do udziału w akcji. 

Dzieci wspólnie z rodzicami przynosili karmę 

dla psów i kotów, koce, ręczniki, poduszki, miski, 

smycze. Hojność wszystkich przerosła nasze 

oczekiwania. Celem tej akcji było wdrażanie dzieci 

do niesienia pomocy wszystkim potrzebującym 

zwierzętom.





WIELOKROTNIE GOŚCILIŚMY

W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Przed członkami Klubu Seniora- przedszkolaki 
przestawiały program artystyczno- muzyczny 

oraz wręczały laurki 
z okazji Dnia Babci i Dziadka.



SYSTEMATYCZNIE, UCZESTNICZYMY

W AKCJI „SPRZĄTANIE ŚWIATA”

Głównym celem tej akcji jest kształtowanie 

u dzieci dobrej postawy wobec środowiska 

naturalnego oraz uwrażliwienie na potrzebę 

dbania o czystość wokół nas.



„CHOINKI DLA MIESZKAŃCÓW

BARTOSZYC”

 wspólnie z Panem Burmistrzem ubieraliśmy choinki 

na Placu Konstytucji 3 Maja w Bartoszycach.



WŁĄCZYLIŚMY SIĘ W AKCJĘ

CHARYTATYWNĄ „ŁAŃCUCH DOBRA”

Przedsięwzięcie realizowane było z myślą 

o dzieciach z dystrofią mięśniową. Akcja miała 

charakter symboliczny, by pokazać chorym 

dzieciom, że nie są same w chorobie. W związku 

z tym nasze przedszkolaki wspólnie z rodzicami 

i nauczycielami chętnie przystąpiły do wykonania 

łańcucha choinkowego. Była to świetna rywalizacja, 

kto zrobi więcej łańcuszkowych kółeczek. Dzięki 

wspaniałej współpracy powstało ponad pół kilometra 

choinkowego łańcucha.







„WSPIERAMY DZIECI Z AFRYKI”

Nawiązaliśmy współpracę z fundacją której celem istnienia jest stworzenie 

profesjonalnego zaplecza dla polskich misjonarzy prowadzących 

działalność medyczną wśród chorych w najuboższych krajach świata.

W ramach współpracy, zorganizowaliśmy akcję zbiórki szczoteczek 

i past do zębów, dla podopiecznych misyjnych placówek w Afryce. 

Zgromadzone artykuły zabiorą ze sobą lekarze wyjeżdżający do pracy na 

misjach. Dzięki zaangażowaniu rodziców i dzieci, udało nam się zebrać: 

140 szczoteczek oraz 74 past do zębów.





„POMAGANIE PRZEZ UBRANIE”

Nasze Przedszkole przyłączyło się do akcji pomagania 

innym poprzez przekazanie swojej niepotrzebnej ale 

nadającą się do dalszego użytku odzieży. 



„ŚWIĄTECZNA PACZKA”

Wspólnie z rodzicami, przedszkolakami 

i pracownikami przedszkola zbieraliśmy artykuły 

spożywcze, przemysłowe rodzinom, osobom 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – na którą 

my nie jesteśmy obojętni. 



RODZICE W RAMACH WOLONTARIATU

AKTYWNIE WSPIERAJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA

SŁUŻĄCE WZBOGACENIU BAZY PRZEDSZKOLA

Z inicjatywy rodzica z grupy „Zajączki”, 

przy pomocy firmy, w której pracuje, 

na naszym placu przedszkolnym 

zamontowano certyfikowane 

urządzenia podwórkowe dla dzieci: 

statek Albatros, bujaki oraz wyspa 

Trio- kącik sensoryczno- motoryczny, 

a także piękne wiaty.



Rodzice, nauczyciele 

i pracownicy przedszkola, 

chętnie przyłączyli się 

do wykonywanych prac.



KONCERT CHARYTATYWNY

Rodzice i nauczyciele przedszkola we współpracy 

z jednym z bartoszyckich pubów zorganizowali koncert 

charytatywny Jam Session. Na scenie zagrały zespoły 

muzyczne. Podczas koncertu odbyły się liczne licytacje 

atrakcyjnych fantów. Dochód z koncertu został 

przeznaczony na kapitalny remont przedszkolnej łazienki.





WSPÓŁPRACUJEMY ZE STOWARZYSZENIEM

INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Od wielu lat aktywnie współpracujemy 

ze Stowarzyszeniem Integracji Osób Niepełnosprawnych.

Warsztaty Terapii Zajęciowej, działające przy Stowarzyszeniu 

organizują dla nas przedstawienia teatralne. Wspólnie 

obchodzimy dni związane z niepełnosprawnością, tj. 

„Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych”, „Światowy 

Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu”, „Światowy Dzień Zespołu 

Downa”, a także  inne uroczystości: Jasełka, Dzień Wiosny, 

Festyny Rodzinne. 

Nauczyciele przedszkola, systematycznie biorą udział 

w Balu Karnawałowym dla członków Stowarzyszenia. 

Wcielając się w postaci bohaterów bajkowych, uatrakcyjniają 

zabawy i konkursy.





Wolontariat  przynosi wielowymiarowe korzyści dla 

dzieci, przedszkola i środowiska lokalnego, 

które dzięki aktywności społecznej staje się 

środowiskiem aktywnym, współpracującym, 

w którym problemy społeczne mieszkańców  

rozwiązywane są wspólnymi siłami wielu 

podmiotów. W dalszym ciągu zamierzamy 

realizować działania z zakresu wolontariatu, 

szerząc przy tym jego ideę wśród coraz to nowych 

Przedszkolaków i ich Rodziców. 



Jesteśmy dumni z naszych działań, widząc także, 

w jakim stopniu wpływają one na kształtujące się 

osobowości naszych maluchów, dlatego też 

pozostajemy w gotowości do dalszego pomagania!
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