
PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

NA ROK SZKOLNY 2018/ 2019

Obszary działań wolontariuszy: 

 Koleżeńska pomoc w nauce
  Współpraca z Samorządem Uczniowskim, Dyrekcją, 

Nauczycielami, Pracownikami szkoły
 Udział w wydarzeniach szkolnych, akcjach charytatywnych 

na terenie szkoły
 Promocja szkoły w środowisku lokalnym
 Aktualizowanie informacji na tablicy SKW i wiadomości na 

stronie internetowej szkoły
 Współpraca z instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami    

PLAN PRACY   

1. Spotkanie organizacyjne. Nabór nowych członków, podtrzymywanie 

współpracy                  z absolwentami . 

2. Analiza potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego. Omówienie i 
ustalenie planu pracy SKW na rok szkolny 2018 / 2019.   Zapoznanie 
z regulaminem wolontariusza.

3. Określenie celów działań wolontariuszy, podjęcie indywidualnych 

oraz wspólnych zadań wolontariuszy - zajęcia warsztatowe dla 

wolontariuszy 

4. Zorganizowanie szkolenia dla wolontariuszy – kontynuowanie 

współpracy z Centrum Wolontariatu w Brzeszczach.

5. Wspomaganie i współorganizowanie imprez i akcji szkolnych (słodkie

czwartki, zbiórka karmy dla zwierząt).

6. Udział i pomoc w organizacji gminnych obchodów  z okazji Dnia 

Wolontariusza. Zorganizowanie dla społeczności szkolnej gazetki 

propagowaniu idei wolontariatu.



7. Organizacja pomocy koleżeńskiej na terenie szkoły, pomoc uczniom 

niepełnosprawnym.  

8. Organizowanie „Słodkich czwartków”( pozyskane środki finansowe 

przeznaczane są na potrzeby SKW)

9. Włączenie się w akcję Fundacji  Dzieło Nowego Tysiąclecia poprzez 

udział w Dniu Papieskim –pomoc wolontariuszy w zbiórce pieniędzy  

na stypendia dla zdolnej młodzieży  z rodzin o trudnej sytuacji 

finansowej

10. Udział wolontariuszy w akcji  „Poduszka dla Maluszka” 

organizowanej w ramach programu „Razem Zmieniajmy Świat- 

Razem Pomagajmy Innym”.

11. Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza  - spotkanie 

okolicznościowe dla wolontariuszy – podziękowanie wolontariuszom 

za dotychczasową współpracę, słodki poczęstunek.

12. Współpraca z Parafią : współorganizacja pikniku rodzinnego – 

Majówka, kącika niespodzianek, okolicznościowych zabaw dla dzieci.

13. Pomoc w organizacji dyskotek  dla dzieci Szkoły Podstawowej – 

przygotowanie                        i przeprowadzenie konkursów i zabaw.

14.  Zorganizowanie akcji  „Opuszczony grób” – udział 

wolontariuszy w opiece nad opuszczonymi grobami.

15.  Przygotowanie wieczornicy z okazji 100 Odzyskania 

Niepodległości Polski. 

16.  Przygotowanie i poprowadzenie spotkania ze Św. Mikołajem dla

uczniów klas młodszych.

17.  Udział wolontariuszy w zbiórce żywności przed Świętami 

Bożego Narodzenia i Wielkanocą – współpraca z Fundacją Brata 

Alberta.

18.  Świąteczne odwiedziny chorych, samotnych z terenu Brzeszcz- 

wykonanie stroików i kartek z życzeniami. 

19. Udział w ogólnopolskiej akcji: ”Marzycielska poczta”



20. Zorganizowanie na terenie szkoły zbiórki potrzebnych rzeczy w 

ramach  akcji  „Szlachetna paczka” 

21. Udział  w akcjach Góra Grosza , Szkoło Pomóż i Ty„  WOŚP  itp., 

Pomoc dla Ukrainy.

22. Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt w Oświęcimiu.

23. Współpraca z Ośrodkiem Kultury w Brzeszczach oraz MOPS,. 

24. Pomoc w imprezach i akcjach charytatywnych organizowanych 

przez Samorząd Uczniowski 

25. Udział w akcjach pomocowych organizowanych przez Caritas 

Polska.

26. Organizowanie zebrań oraz i spotkań okolicznościowych dla 

członków SKW.

27. Prowadzenie gazetki ściennej promującej działalność 

i osiągnięcia członków SKW oraz strony internetowej. 

28. Spotkania wolontariuszy -  dyskusje na temat prowadzonych 
akcji, tworzenie plakatów z informacjami na temat

      29. Wycieczka dla wolontariuszy.

30. Przygotowanie i wręczenie podziękowań wolontariuszom za 
wzorową pracę  . 

31. Inne akcje i realizacja bieżących zadań na  rzecz szkoły i 

społeczności lokalnej                     w zależności od potrzeb.

                                                                                                 
OPIEKUNOWIE  SKW

                                                                     Ewa Myśliwie, Dorota Bąk,

                                                                 Agnieszka Stopa, Magdalena
Dubiel - Baran
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