Wrzesień/ październik- DZIAŁAMY☺

Październik to już drugi miesiąc pracy naszych wolontariuszy. W każdy czwartek w godz.
15:30-16:15 spotykamy się w ramach koła wolontariatu prowadzonego przez p. Edytę Jałochę
i Elżbietę Pażuchę. Wspólnie planujemy, omawiamy i przydzielamy zadania dla wolontariuszy na
nadchodzący tydzień. Na spotkania koła może przyjść każdy wolontariusz niezależnie od tego do
jakiej sekcji jest przypisany. Mile widziane są osoby z własną inicjatywą, pomysłem i chęcią do
pracy☺
W ramach sekcji charytatywnej wolontariusze z klasy VII a

wspólnie z pierwszakami

przygotowali i brali udział w uroczystym ślubowaniu. Wystąpili przed uczniami, nauczycielami
i rodzicami. Obiecali w imieniu "starszaków", że zawsze będą służyli pomocą i wsparciem. Trzymamy
ich za słowo!
Niezbyt liczna, ale bardzo zaangażowana grupa sekcji pomocy w nauce zabrała się ochoczo do pracy.
Wolontariusze byli obecni w każdej z trzech świetlic szkolnych. Pomagali w zadaniach zarówno tym
najmłodszym,

jak

i

czwartoklasistom.

Wspólnie

ze

swoimi

podopiecznymi

matematyczne łamigłówki, odmieniali czasowniki w języku angielskim, jak

rozwiązywali
i

projektowali nowoczesny dom, a wszystko to pod czujnym okiem wychowawczyń świetlicy.
Uczniowie spędzający czas po lekcjach w świetlicy z niecierpliwością oczekiwali na ich przyjście.
Wolontariusze chętnie pomagali również przy tworzeniu dekoracji sal świetlicowych lub w razie
potrzeby w bibliotece szkolnej.

Sekcja czytelnicza Wolontariatu na 162% aktywnie współpracuje ze świetlicą szkolną oraz
biblioteką. Przedstawiciele sekcji czytelniczej pomagają w porządkowaniu zasobów bibliotecznych
oraz organizują spotkania z książką dla najmłodszych.

Sekcja plastyczna i rekreacyjno-sportowa również nie próżnowała. W ramach pracy tych zespołów
odbywały się konkursy z nagrodami (plastyczne i matematyczne). Wolontariusze przygotowali
gazetkę na tablicę regionalną, dbali o tablicę wolontariatu oraz pomagali w jesiennej dekoracji
świetlicy. Nie zabrakło też zabaw ruchowych organizowanych dla dzieci ze świetlicy.

Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim wolontariuszom i zachęcamy do dalszej pracy. Czekamy
wytrwale na tych, którzy się jeszcze do nas nie przyłączyli. Zapraszamy!
Opiekunowie Wolontariatu na 162 %
E. Jałocha, E. Pażucha

