
Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu 

na rok szkolny 2022/2023 

 

Postanowienia ogólne: 

1. Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, 

wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie. 

2. Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być 

każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest 

potrzebna. 

3. Koło wolontariatu skierowane jest do nauczycieli i uczniów, którzy chcą pomagać innym, 

reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, 

wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. 

 

Cele i założenia: 

1. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego                 

i lokalnego środowiska. 

2. Zapoznawanie z ideą wolontariatu 

3. Przygotowywanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza. 

4. Umożliwianie uczniom podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy. 

5. Wspieranie ciekawych inicjatyw i działań edukacyjnych. 

6. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach. 

7. Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów. 

8. Nauka samorządności. 

Struktura klubu wolontariuszu została zawarta w Regulaminie Szkolnego Klubu 

Wolontariatu. Uczniowie należący do Szkolnego Klubu Wolontariatu są 
zobowiązani zrealizować 30 godzin działań w ciągu jednego roku szkolnego, żeby 
ich działalność wolontarystyczna została zapisana na świadectwie szkolnym. 
 

 

 

 



 

 

ZADANIA TERMIN REALIZACJI 

 

1. Akcja rekrutacyjna w szkole. Promocja 

SKW. 

2. Planujemy całoroczną pracę koła. 

Wspólne przyjęcie planu działania. 

3. Udział w Zakręconej Akcji, polegającej na 

propagowaniu zbiórki plastikowych nakrętek 

w celu wspierania osób niepełnosprawnych. 

3. Udział w akcji porządkowania cmentarza 

poewangelickiego w Stradomi Wierzchniej. 

4. Dbałość o czystość wokół szkoły, pomoc 

w pielęgnowaniu rabat kwiatowych. 

 

Wrzesień 

1. Zbiórka zniczy - Akcja Znicz. 

2. Wolontariusz niesie pomocną dłoń - 

działania w świetlicy szkolnej. 

3. Porządkowanie mogił na miejscowym 

cmentarzu poewangelickim. 

4. Spotkanie z pensjonariuszami Pensjonatu 

Osób Starszych Maranta w Bierutowie (w 

zależności od sytuacji epidemiologicznej). 

 

Październik 

1. Zbiórka karmy, kocy, podkładek itp. dla 

zwierząt ze schroniska Oleśnickie Bidy. 

2. Porządkowanie mogił na cmentarzu 

poewangelickim. 

3. Udział w akcji Góra Grosza przy 

współpracy z SU. 

4. Spotkanie integracyjne z grupą studentów 

z Niemiec, Uniwersytet w Aachen, wydział 

architektury, wspólne działania dotyczące 

lokalnej historii. 

 

Listopad 

1. Spotkanie z seniorami z Pensjonatu Osób 

Starszych Maranta w Bierutowie - 

wystawienie przedstawienia świątecznego (w 

zależności od sytuacji epidemiologicznej). 

2. Udział w Zakręconej Akcji. 

3. Pomagamy przetrwać zimę ptakom - 

wykonanie karmników dla ptaków. 

4. Zbiórka kart świątecznych i upominków 

dla osób starszych i samotnych. 

 

Grudzień 

1. Udział w organizacji WOŚP. 

2. Wolontariusz niesie pomocną dłoń - 

Styczeń 



działania w świetlicy szkolnej. 

 

 

 

1. Zorganizowanie spotkania w klasach 0-III 

w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom. 

 

Luty 

1. Porządkowanie mogił na miejscowym 

cmentarzu poewangelickim. 

2. Zorganizowanie kiermaszu 

wielkanocnego. 

3. Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska 

Oleśnickie Bidy. 

 

Marzec 

1. Porządkowanie mogił na miejscowym 

cmentarzu poewangelickim. 

2. Udział w akcji UNICEFU Książka może 

odmienić Twoje życie. 

 

Kwiecień 

1. Porządkowanie mogił na miejscowym 

cmentarzu poewangelickim. 

2. Spotkanie z seniorami z Pensjonatu Osób 

Starszych w Bierutowie. 

3. Zorganizowanie pieszej wycieczki do 

Arboretum Leśnego w Stradomi Dolnej. 

 

Maj 

1. Porządkowanie mogił na miejscowym 

cmentarzu poewangelickim. 

2. Podsumowanie całorocznej pracy SKW - 

sprawozdanie. 

 

Czerwiec 

 

Opracował: 

Michał Kaschytza 


