
SZKOŁA Z POMYSŁEM NA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNĄ 

 

 Honorowe Wyróżnienia przyznawane są szkołom raz w roku. 

Organizatorem Honorowego Wyróżnienia „Szkoła z pomysłem” jest 

Prezydent miasta stołecznego Warszawy i przyznawane są corocznie, 

aż do odwołania. O Wyróżnienia ubiegać się mogą warszawskie szkoły 

dla dzieci i młodzieży. 

Projekt „Szkoła z pomysłem” ma na celu pobudzanie 

innowacyjności i kreatywności środowisk szkolnych, wyzwolenie 

ciekawych inicjatyw oraz integrację uczniów, nauczycieli, rodziców. 

Szkoły mogą ubiegać się o przyznanie tytułu w pięciu kategoriach: 

Szkoła z pomysłem na uczenie, 

Szkoła z pomysłem na kulturę, 

Szkoła z pomysłem na wspieranie uczniów o szczególnych 

potrzebach edukacyjnych, 

Szkoła z pomysłem na aktywność społeczną, 

Szkoła z pomysłem na... 

 W 2010 r. nasza szkoła otrzymała Honorowe Wyróżnienie 

Prezydenta miasta stołecznego Warszawy „Szkoła z pomysłem” w 

kategorii „Szkoła z pomysłem na aktywność społeczną”. 

 W 2004 r. podjęliśmy współpracę z Przedszkolem Specjalnym nr 

213 w Warszawie. Wiązało się to z pomysłem założenia małego 

wolontariatu w naszej szkole. Uczestnicy Koła Prointegracyjnego, bo 

tak nazwała się grupa wolontariuszy, często przebywali na terenie tej 

placówki, wykonując zadania w ramach działań opiekuńczych na rzecz 



dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dyrekcja szkoły i kadra 

pedagogiczna przedszkola w pełni akceptowały pracę dzieci, 

umożliwiając im udział w zajęciach dydaktycznych i wychowawczych, 

wspólnych zabawach, wycieczkach, przedstawieniach teatralnych dla 

społeczności Ursynowa i Mokotowa, piknikach integracyjnych; dzielili się 

doświadczeniem i wiedzą na temat  specjalnych umiejętności w 

kontaktach dzieci chorych i sprawnych, młodych ludzi. Przez lata 

uczniowie naszej szkoły systematycznie wyjeżdżali do przedszkola, 

angażowali się w opiekę i pomoc chorym dzieciom, poświęcając im swój 

czas, nie szczędzili sił, by być użytecznym i pomocnym potrzebującym. 

Wychowankowie przedszkola wraz z pedagogami i wolontariuszami 

odwiedzili nas, co było ważnym wydarzeniem w życiu szkoły. 

 Wieloletnia współpraca nie zakończyła się, trwa nadal. Poprzez 

taką działalność staramy się kształtować nowe pokolenia młodych 

empatycznych wolontariuszy, którzy rozumieją, co to znaczy 

niepełnosprawność, nieuleczalna choroba czy kalectwo i potrafią 

skutecznie wspierać proces dochodzenia dziecka do zdrowia czy 

poprawić jakość jego życia. Wolontariat w naszej szkole znalazł się na 

stałe w ofercie zajęć pozalekcyjnych i jest prowadzony przez autorkę 

projektu panią Małgorzatę Zawadzką. 


