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Zapraszamy udziału w akcji MEN Razem na Święta 
 
Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe oraz 
placówki polonijne do udziału w kolejnej edycji akcji MEN „Razem na Święta”. 
Celem naszej inicjatywy jest zarówno zachęcenie uczniów do niesienia pomocy 
innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych. Ze względu 
na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii tegoroczna edycja akcji będzie miała 
nieco odmienny charakter. Jesteśmy jednak przekonani, że szczególnie w tym 
okresie wiele osób czeka na nasze wsparcie i zwykłe gesty życzliwości.  
 
„Razem na Święta” 2020  
„Razem na Święta” to akcja MEN, w której zachęcamy uczniów do niesienia pomocy 
innym. Chcemy, aby działania realizowane często w ramach szkolnych klubów i kół 
wolontariatu zostały wzmocnione w okresie przedświątecznym, kiedy szczególnie wiele 
osób czeka na pomoc i wsparcie. Zależy nam jednocześnie na budowaniu wspólnot i 
umacnianiu więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za 
drugą osobę.  
 
Ze względu na stan epidemii działania realizowane w ramach akcji „Razem na Święta” 
powinny mieć bezpieczny i odpowiedzialny charakter. Ważne jest zachowanie dystansu 
społecznego oraz postępowanie zgodnie z wytycznymi sanitarnymi.   
 
Przykłady działań w ramach akcji „Razem na Święta” 
Uczniom i nauczycielom proponujemy następujące działania:  

 wykonanie kartek z życzeniami świątecznymi i przekazanie ich sąsiadom (np. 

wrzucenie do skrzynek pocztowych), 

 samodzielne przygotowanie słodkich upominków (np. pierniczków) i obdarowanie 

nimi sąsiadów albo osób potrzebujących z najbliżej okolicy, 

 przygotowanie ozdób świątecznych dla osób z rodziny, najbliżej okolicy, przyjaciół,  

 zaoferowanie pomocy osobom chorym lub starszym w przedświątecznych 

zakupach, 

 zorganizowanie zbiórki darów dla schroniska dla zwierząt, 

 przygotowanie kartek dla kombatantów i Rodaków na Kresach, 

 wsparcie organizacji oferujących pomoc Polakom i Polonii za granicą.  

Są to jedynie przykłady inicjatyw, które w okresie przedświątecznym mogą podejmować 
szkolne kluby i koła wolontariatu. Chętnie poznamy inne działania realizowane przez 
uczniów i nauczycieli.  
 
W jaki sposób wziąć udział w akcji? 
Aby wziąć udział w akcji, należy wypełnić ankietę zgłoszeniową widoczną w Strefie 
Pracownika w Systemie Informacji Oświatowej (zakładka „Ankieta”). Zgłoszenie 
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przesyła dyrektor lub inna uprawniona przez niego osoba. Na zgłoszenia czekamy do 18 
grudnia br., do godz. 23:59. 
 
Uwaga! Prosimy wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe o sprawdzenie 
poprawności danych adresowych, szczególnie adresów mailowych w systemie 
RSPO. Na podane adresy mailowe zostaną przekazane pamiątkowe dyplomy.  
 
Placówki polonijne, które są zainteresowane udziałem w akcji „Razem na Święta”, 
prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za 
Granicą. 
 
Zachęcamy do dzielenia się inicjatywami przygotowanymi w ramach akcji „Razem na 
Święta” i publikowania informacji na stronach internetowych oraz profilach w mediach 
społecznościowych z oznaczeniem #RazemNaŚwieta.  
 
Wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, które wezmą udział w akcji, otrzymają 
pamiątkowy dyplom.  
 
Akcja „Razem na Święta” już po raz trzeci!  
 
To już trzecia edycja akcji. W roku 2018 w inicjatywę włączyli się uczniowie i nauczyciele 
z ponad 6 tys. placówek, a w 2019 roku z ponad 10 tys. Organizowali oni zbiórki darów 
dla potrzebujących, pomagali seniorom w przedświątecznych porządkach, odwiedzali 
osoby chore i samotne.  
 
Zapraszamy do udziału!  
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej 
Departament Informacji i Promocji  

 


