
 

 

  

Plan pracy  

Szkolnego Klubu Wolontariatu 

w roku szkolnym 2018/2019 
I semestr 

 

 

       

 

DATA 

 

DANE ORGANIZACYJNE 

Osoby 

odpowiedzialne 

 

 

WRZESIEŃ 

 

 

 

1. Spotkanie organizacyjne nauczycieli– omówienie 

planu działania, akcji, spotkań. Akcja rekrutacyjna 

w szkole. Promocja SKW. 

2. Spotkanie wolontariuszy Szkolnego Klubu 

Wolontariatu. Omówienie planu działania. 

Powitanie nowych wolontariuszy. 

Opiekunowie SKW  

Wolontariusze 

 

PAŹDZIERNIK 

 

 

 

 

 

1. Udział w kolejnej edycji akcji "Żonkilowe Pola 

Nadziei”. 

2. 25 PAŹDZIERNIKA - DZIEŃ KUNDELKA, 

DZIEŃ USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT . 

Zbieranie suchej karmy dla zwierząt znajdujących 

się w sosnowickim schronisku. 

3. Zorganizowanie akcji „Znicz, pamiętam...” . Wyjazd 

młodzieży na grób Zofii Książek- Bregułowej 

połączony posprzątaniem grobu i złożeniem 

kwiatów. 

4. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji. 

5. Przeprowadzenie akcji „Cała Polska czyta 

dzieciom..”. Wolontariusze czytają bajki dla dzieci z 

przedszkola. 

 

Opiekunowie SKW i 

Wolontariusze 

 

LISTOPAD 

 

                                                                                 

1. Udział w  Akcji "Góra Grosza" (21 listopad - 2 

grudzień) - we współpracy z SU. 

2. Przeprowadzenie akcji „Cała Polska czyta 

dzieciom..”. Wolontariusze czytają bajki dla dzieci z 

przedszkola. 

3. „Dzień Szarlotki”- degustacja i sprzedaż ciast, z 

których dochody z akcji zostaną przekazane na 

zakup karmy dla zwierząt znajdujących się w 

sosnowickim schronisku. 

4. Spotkanie integracyjne wolontariuszy na terenie 

szkoły. 

5. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji. 

 

Opiekunowie SKW i 

Wolontariusze 

 

GRUDZIEŃ 

1. Obchody DNIA WOLONTARIUSZA (5 grudzień) 

– gazetka okolicznościowa. 

2. Wykład połączony z prezentacją multimedialną- Kto 

to jest wolontariusz- czy warto być wolontariuszem? 

Opiekunowie i 

wolontariusze 



3. Zbiórka żywności  dla najuboższych rodzin z Parafii 

Św. Antoniego w Gołonogu. 

4. Wystawa prac plastycznych wraz z kiermaszem w 

parafii Św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej, 

wykonanych przez wolontariuszy. Dochody z akcji 

zostaną przekazane na zakup artykułów 

żywnościowych dla najuboższych rodzin z parafii. 

5. Udział w akcji "Góra Grosza" (21 listopad - 2 

grudzień) 

6. Wykonanie kartek świątecznych 

Bożonarodzeniowych i ozdób choinkowych dla 

hospicjum w Sosnowcu. 

7. Pomagamy ptakom przetrwać zimę – wykonanie 

karmnika dla ptaków. 

8. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji. 

9. Przeprowadzenie akcji „Cała Polska czyta 

dzieciom..”. Wolontariusze czytają bajki dla dzieci z 

przedszkola. 

 

STYCZEŃ 

1. Spotkanie wolontariuszy. 

2. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji. 

3. Przeprowadzenie akcji „Cała Polska czyta 

dzieciom..”. Wolontariusze czytają bajki dla dzieci z 

przedszkola. 

 

                                                           


