
PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

CELE SZCZEGÓŁOWE

 Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.

 Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

  Kształtowanie postaw prospołecznych.

 Rozwijanie empatii i tolerancji.

 Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

  Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.

 Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczo - 

profilaktycznego.

 Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze

środowiskiem.

 Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.

 Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

 Współdziałanie z instytucjami.

 Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.

  Rozwijanie zainteresowań.

 Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.

 Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

OBSZARY DZIAŁANIA

 Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko 

szkolne i środowisko pozaszkolne.

SPOSOBY EWALUACJI

 Sprawozdanie z pracy Koła Wolontariatu na koniec roku szkolnego.

 Zdjęcia z imprez.

 Informacje na stronie internetowej szkoły.

 Artykuły w prasie lokalnej.



 Podziękowania od osób i instytucji.

HARMONOGRAM PRACY

CAŁY ROK

1.Współpraca z UNICEF

2.Współpraca z oddziałem przedszkolnym i biblioteką.

3. Zbiórka zakrętek.

4. Pomoc koleżeńska w nauce.

5. Pomoc na jadalni szkolnej.

6. Cykliczne spotkania członków SKW.

WRZESIEŃ

1. Organizacja pracy koła.

2. Współpraca z Fundacją Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” - 

sprzedaż cegiełek,

3. Zbiórka żywności dla wodzisławskiego przytuliska dla psów i kotów.

4. Zbiórka żołędzi i orzechów dla „Leśnego Pogotowia” – schroniska i ośrodka rehabilitacji dla 

dzikich zwierząt.

5. Dzień Głośnego Czytania.

PAŹDZIERNIK

1. Zbiórka żywności dla przytuliska.

2. Wyjazd do przytuliska.

3 „Pola Nadziei” - sadzenie żonkili w szkole.

4. Pomoc w kiermaszu misyjnym.

LISTOPAD

1. Akcja charytatywna – zbiórka na cmentarzach.

2. Zbiórka - „Szlachetna Paczka”.

3. Obchody 30 rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.



GRUDZIEŃ

1. Pomoc przy organizacji kiermaszu świątecznego.

2. Pomoc przy organizacji akcji „Szlachetna paczka”.

STYCZEŃ

1. Bal karnawałowy

2. WOŚP

LUTY

1. Zbiórka na pchli targ.

MARZEC

1. Akcja „Pola Nadziei” - pchli targ.

2. Spotkanie członków SKW z wolontariuszem Niemedycznego Hospicjum Domowego 

w Rybniku.

KWIECIEŃ

1. Wykonywanie dekoracji świątecznych z dziećmi z oddziału przedszkolnego.

MAJ

1. Dzień Dobrych Uczynków

2. Popołudnie z grami planszowymi.

3. Gra terenowa z lekturą w tle.

CZERWIEC

1. Akcja „Jak nie czytam, jak czytam”.

2. Spotkanie integracyjne – podsumowanie działalności Szkolnego Koła Wolontariatu.


