
PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU  

na rok szkolny 2021/2022 

 
Wrzesień:  

• nabór nowych członków (informacja dla nowych uczniów, lekcja religii lub zajęcia  z 

wychowawcą, prezentacja multimedialna na apelu szkolnym, plakaty, itp.), warsztaty 

wprowadzające dla kandydatów do SKW; 

• wybór nowych zarządów SKW na kolejny rok i zaplanowanie pracy SKW; 

• organizacja spotkania w zakresie formacji charytatywnej; 

• przekazanie wyprawek szkolnych;  

• udział w akcji „Pomóż i TY”, rozprowadzanie cegiełek na rzecz dzieci z Fundacji Dzieci 

Niepełnosprawnych „Podaruj Uśmiech”; 

• „Zakręcona akcja”, zbiórka nakrętek dla dzieci dotkniętych chorobą we współpracy z 

LOP i SU 

 

Październik: 

• kształtowanie wrażliwości misyjnej poprzez projekcje filmów o problemach społecznych 

w krajach Południa – współpraca ze szkolnym klubem UNICEF (dzień koloru 

niebieskiego –  Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka); 

• obchody Dnia Papieskiego (pomoc przy zbiórce, promowanie myśli papieskiej na temat 

wolontariatu i ubóstwa, przedstawienie misyjne itp.),  

Dzień Papieski – Kremówki Papieskie – rozprowadzenie kremówek na terenie gminy 

Dobroń, z których dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na rzecz dzieci z Domu 

Samotnej Matki w Łodzi; 

• sprzątnie cmentarzy i porządkowanie opuszczonych grobów 

 

Listopad: 

• organizacja spotkania w zakresie formacji charytatywnej; 

• udział w akcjach: 

-„Paczuszka dla maluszka”, zbiórka zabawek i artykułów dziecięcych dla podopiecznych 

Domu Samotnej Matki w Łodzi; 

- „Góra Grosza”, „Gorączka Złota” - PCK 

• dyskoteka andrzejkowa (kiermasz andrzejkowy, ciasta z wróżbami, wróżby) 

 

Grudzień: 

• organizacja spotkania w zakresie formacji charytatywnej: 

- 5 grudnia – Obchody Światowego Dnia Wolontariatu; 

• przedświąteczna zbiórka żywności w marketach „TAK! Pomagam”; 

• „Choinka nadziei”, wspólne ubieranie choinki; 

• opłatek wigilijny dla członków SKC 

 

Szkolny Wolontariat obchodzi swoje święto 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień 

Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 

1997r. To dowód uznania dla milionów ludzi, poświęcających swój cenny czas i 

umiejętności w celu niesienia pomocy innym. To okazja do podsumowań, spotkań, 

podziękowań, ale również do przeprowadzania kolejnej akcji wolontariackiej. 

Wyróżniający się wolontariusze otrzymują dyplomy. 

 

 



Styczeń: 

• organizacja spotkania w zakresie formacji charytatywnej;  

• udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; 

• organizacja spotkania z dziećmi z „Domu Samotnej Matki w Łodzi” (zajęcia warsztatowe, 

paczki w sytuacji bezpiecznej) 

 

Luty: 

• organizacja spotkania w zakresie formacji charytatywnej lub wychowawczej;  

• 11.02  - Obchody Światowego Dnia Chorego (wizyta w szpitalu, lub odwiedziny u osoby 

chorej); 

• „Walentynki - Dwa serca” koncert muzyczny oraz przygotowanie i rozprowadzanie serc 

przyjaźni - dyskoteka Walentynkowa 

 

Marzec: 

• organizacja spotkania w zakresie formacji charytatywnej we współpracy z ZHP w 

Pabianicach; 

• wiosenna zbiórka żywności w marketach „TAK. Pomagam!” 

• przygotowanie akcji „Krew najcenniejszym lekiem”, „Gorączka złota” , udział w 

konkursach, promowanie idei honorowego krwiodawstwa w społeczności szkolnej. 

• „Spotkanie z książką”, czytanie w klasach młodszych, bibliotece 

 

Kwiecień:  

• organizacja spotkania w zakresie formacji charytatywnej; 

• przygotowanie paczek świątecznych lub pomoc w przygotowaniu śniadania 

wielkanocnego dla ubogich;  

•  „Spotkanie z książką”, czytanie w klasach młodszych, bibliotece 

 

Maj:  

• organizacja spotkania w zakresie formacji charytatywnej lub wychowawczej;  

• akcja "Kwiatki dla Matki” (uczniowie rozprowadzają wykonane z papieru kwiaty dla 

matek, dochód przeznaczony jest na działalność SKC); 

• wycieczka do Krakowa (ogólnopolskie spotkanie SKC ) 

 

Czerwiec: 

• Dzień Dziecka z Caritas; 

• udział w Pikniku SKC połączonym z Biegiem Charytatywnym; 

• wręczenie dyplomów dla najlepszych wolontariuszy; 

•  podsumowanie pracy wolontariatu 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA 

 
• strona internetowa szkoły; 

• artykuły w prasie; 

• informacje na tablicy Wolontariatu; 

• plakaty okazjonalne na terenie szkoły.      

  


