
PLAN PRACY  SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU  

rok szkolny 2022/2023 

 

"Odwagą jest zamienić kanapę na wygodną parę butów  

i zacząć działać" / Papież Franciszek/ 

 

 

 

Październik: 
 

 

 Powołanie Koła i zebranie chętnych wolontariuszy. Przydzielenie funkcji i opracowanie wspólnych propozycji 

działań na rok szkolny. Integracja grupy. 

 Promocja idei wolontariatu: rozmowy indywidualne z uczniami, wykonanie gazetki ściennej. 

 Przystąpienie do całorocznej Akcji Cała Polska Czyta Dzieciom - czytanie przez uczniów.  

z klas VII – VIII dzieciom z klas I - III pozostającym w świetlicy szkolnej na przerwach 20 minutowych.  

 Międzynarodowy Dzień Zwierząt, zbiórka karmy dla zwierząt znajdujących się w schronisku - „Reksio ”           

w Bielsku – Białej (4.10.2022r. do 11.10.2022r.). 

 „Kup Pan szczotkę” - zbiórka fundacji Redemptoris Missio. Zbieramy pasty i szczoteczki do zębów dla naszych 

podopiecznych w Afryce.  

 Zorganizowanie zbiórki w szkole - „Góra Monet dla Oliwiera” chorującego na  SMA (od 10.10.2022r. do 

10.12.2022r.). 

 

 

Listopad: 

 

 Ogólnopolski Dzień Seniora 14 listopada: złożenie życzeń seniorom z Dziennego Domu „Senior -Wigor”          

w Kętach - kartka dla seniora. 

 Rozpoczęcie przygotowań do Dnia Wolontariusza.  

 Zorganizowanie konkursu na Logo i nazwę Szkolnego Koła Wolontariatu.  

 Współpraca z Fundacją „Kasisi” - pomoc dzieciom z Afryki. Spotkanie z przedstawicielem fundacji, zbiórka na 

rzecz Domu Dziecka w Zambii. 

 

 

Grudzień: 

 

 5.12.2022r. Dzień Wolontariusza.  

 Świąteczna zbiórka gier planszowych na rzecz dzieci potrzebujących.   

 Zorganizowanie akcji charytatywnej „Mikołajki” - zbiórka słodyczy dla dzieci  ze Szkoły Życia oraz dla 

podopiecznych Fundacji „Warto Żyć Dla Kogoś”. 

 Zbiórka suchej karmy, środków czystości dla zwierząt ze schroniska (p. Wolas). 

 Zorganizowanie akcji charytatywnej na rzecz osób samotnych i chorych z Gminy Kęty z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia. Przygotowanie stroików i drobnych upominków. 

 „Góra Monet dla Oliwiera” chorującego na  SMA - podsumowanie akcji. 

 

 

Styczeń: 

 

 Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. 

 Kontynuacja akcji Cała Polska Czyta Dzieciom - czytanie przez uczniów z klas VII – VIII dzieciom z klas I - III 

pozostającym w świetlicy szkolnej na przerwach 20 minutowych.  



 Udział w akcji „Góra Grosza”  - od 10.01.2023r. do 10.05.2023r. 

 

 

Luty: 

 

 Kontynuowanie Akcji Cała Polska Czyta Dzieciom - czytanie przez uczniów z klas VII – VIII dzieciom klas I- 

III pozostającym w świetlicy szkolnej na przerwach 20 minutowych.  

 

Marzec: 

 

 Udział w akcji charytatywnej „Opatrunek na ratunek”- współpraca z  fundacją Redemptoris Missio: 

zbiórka materiałów opatrunkowych, środków odkażających i sprzętu medycznego. 

Kwiecień: 

 

 Wielkanocna zbiórka darów dla rodzin w trudnej sytuacji  z naszej szkoły. 

 Akcja charytatywna na rzecz osób samotnych i chorych z Gminy Kęty z okazji Świąt Wielkanocnych. 

Przygotowanie stroików i drobnych upominków. 

 

 

Maj 

 

 Podsumowanie akcji „Góra grosza”. 

 

 

Czerwiec: 

 

 Podsumowanie efektów całorocznej działalności Szkolnego Koła Wolontariatu. 

 

 

 

Akcje całoroczne: 

 

 

Akcja „ Wkręć się w pomaganie” polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek  dla chorującego na SMA 

Oliwiera. 
 

 

Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu ma charakter otwarty i jest dokumentem „żywym” mogącym 

ulec modyfikacjom w zależności od pojawiających się potrzeb i nowych inicjatyw. 

 

https://radioandrychow.pl/dolacz-do-zakreconej-akcji-i-nakrec-sie-na-pomaganie/
https://radioandrychow.pl/dolacz-do-zakreconej-akcji-i-nakrec-sie-na-pomaganie/

