SZKOLNE KOŁO CARITAS W ROKU 2014/2015
Spotkania SKC odbywały się w każdy wtorek w godz. 14.20 – 16.05
Działania SKC to : formacja, akcja, integracja.
Najważniejsze działania:
Zbiórka pieniędzy na dożywianie uczniów naszej szkoły przy parafii św. Judy
Tadeusza Ap. w Gdańsku
Pola Nadziei na Pomorzu – inauguracja w Hospicjum św. Józefa w Sopocie
zasadzenie żonkili.
Dyskoteka dla uczniów kl. IV – VI – „Bal wszystkich świętych”
Szkolny Dzień Dobroczynności – zabawa terenowa „I Ty możesz zostać świętym
Mikołajem”, licytacja maskotek, wspólna zabawa.
Szlachetna Paczka – przygotowanie przez uczniów, rodziców i grono
pedagogiczne świątecznej paczki dla rodziny w trudnej sytuacji materialnej.
Spotkanie opłatkowe SKC – spotkanie wolontariuszy z opiekunami , wspólne
śpiewanie kolęd, życzenia, dzielenie się opłatkiem.
„Rodzina bałwanów na balu karnawałowym” - konkurs międzyszkolony
(nagrodą był udział w balu karnawałowym w hotelu Merkury w Gdańsku)
Światowy Dzień Chorego – odwiedzanie chorych mieszkających w domach na
terenie parafii (odwiedziliśmy 32 chorych przekazując życzenia oraz upominki
przygotowane przez wolontariuszy)
„Szczypiorek na wiosnę” - zasadzenie roślin smacznych i zdrowych, które gdy
urosły zostały wystawione na kiermaszu wiosennym
Szkolne pola Nadziei – szkolna akcja Żonkil (apel , film edukacyjny, zbiórka
pieniędzy na leczenie 2 letniego Pawełka Bryk)
Akcja Żonkil na Pomorzu – kwestowanie na rzecz hospicjum. Wyjazd do
Sopotu.

Szkolny konkurs literacki „Jestem wolontariuszem” - praca literacka na temat
kim jest wolontariusz?
Konkurs plastyczny „Jan Paweł II miłośnik przyrody i turystyki”
Apel w 95 rocznicę Urodzin Jana Pawła II połączony z rozdaniem nagród
laureatom konkursu plastycznego.
Festyn z okazji Dnia Dziecka (wycieczka do Torunia).
Spotkania w Domu Seniora na Przymorzu : Dzień mieszkańca, Święto
patronalne Jana Pawła II , zabawa andrzejkowa, XVI rocznica powstania Domu.
Rodzinne spotkanie „przy kremówce papieskiej”- spotkanie rodziców,
wolontariuszy i nauczycieli na zakończenie roku szkolnego. Wręczenie
dyplomów oraz nagrody wolontariusz roku 2014/2015 dla ucznia klasy Va
Jakuba Landowskiego.
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