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PPLLAANN  PPRRAACCYY  SSZZKKOOLLNNEEGGOO  KKOOŁŁAA  WWOOLLOONNTTAARRIIAATTUU  NNAA  RROOKK  SSZZKKOOLLNNYY  22002200//22002211  

SSZZKKOOŁŁYY  PPOODDSSTTAAWWOOWWEEJJ  NNRR  2244  IIMM..  GGUUSSTTAAWWAA  MMOORRCCIINNKKAA  WW  GGDDAAŃŃSSKKUU  

  

1. Działania Szkolnego Koła Wolontariatu zakładają pracę na terenie  szkoły i dla szkoły, pracę na 

rzecz społeczności lokalnej, współpracę z instytucjami i ośrodkami dającymi wsparcie dla 

działań wolontariuszy lub oferującymi możliwości realizacji zadań o charakterze wolontariatu. 

2. Koło pracuje cały rok podejmując realizację następujących działań: 

2.1 Czytanie uczniów szkolnych z klas 4 – 8  dzieciom w oddziale przedszkolnym; 

2.2 Akcja Pamiętamy o bohaterach (akcja cykliczna); 

2.3 Akcja Pomagamy tam gdzie mieszkamy (całoroczna pomoc sąsiedzka); 

2.4 Pomoc w dokarmianiu zwierząt w schronisku (organizacja zbiórek karmy dla zwierząt); 

2.5 Akcje okolicznościowe (np. pomoc w organizacji Dnia Dziecka; Festynu Rodzinnego); 

2.6 Odwiedzenie podopiecznych w Domu pogodnej Jesieni lub inne formy pamięci o 

seniorach (wykonanie kartek na święta, uszycie maseczek itp.); 

2.7 Działania na rzecz Domu Małego Dziecka im. Janusza Korczaka (Podaruj dzieciom 

uśmiech np. zbiórka słodyczy dla dzieci); 

2.8 Działania na rzecz Domu Samotnej Matki w Matemblewie oraz Noclegowni dla 

bezdomnych im. św. Brata Alberta; 

2.9 Całoroczna współpraca z parafią św. Stanisława (co miesiąc sprzedaż ciast oraz zbiórki 

do puszek na wakacyjne wyjazdy); 

2.10 Udział w okolicznościowych akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących 

(wykonanie plakatów informacyjnych o akcji, przeprowadzanie zbiórek o różnym 

charakterze, segregowanie, pakowanie itp.); 

2.11 Pomoc koleżeńska na terenie szkoły (np. w lekcjach podczas ustalonych dyżurów); 

2.12 Pomoc pracownikom szkoły (np. w bibliotece, przy utrzymaniu zieleni itp.). 

3. Zakres realizowanych zadań może zostać wzbogacony w trakcie roku szkolnego o pomysły  

i inicjatywę członków lub okolicznościowe wydarzenia, których nie sposób przewidzieć. 

4. Członkowie wolontariatu spotykają się w szkole lub online, gdy takie spotkanie zostanie 

zorganizowane. 

5. Plan może ulegać modyfikacjom w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej kraju. 

6. Plan został opracowany na rok szkolny 2020/2021, wchodzi w życie 1 września 2020 r.  

i zostanie przedstawiony na pierwszym spotkaniu Koła. 

       Halina Zawalich i Izabela Mitukiewicz 
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