
 

            

Wolontariat to świadoma, bezinteresowna, dobrowolna, bezpośrednia, ciągła i systematyczna 

praca na rzecz potrzebujących. 

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły 

 - nauczycieli, uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących.  

Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.  

 

15 listopada  2017r. odbyło się  zebranie  Samorządu Uczniowskiego oraz wszystkich uczniów 

chętnych do pracy w Szkolnym Kole Wolontariatu . 

Nasz plan działań na 2017/18 

Plan pracy wolontariatu 

Zadania na rok szkolny 2017/18 

Zadanie  Forma 

 

termin 

Zapoznanie społeczności 

szkolnej z ideą wolontariatu 

Lekcje z wychowawcą , plakaty 

informacyjne  

Wrzesień- październik 

Nawiązanie współpracy z 

wolontariatem  GOPS w Słupnie  

Spotkanie na terenie szkoły Listopad  

Organizacja pomocy w 

odrabianiu pracy domowej  

Wspólne odrabianie lekcji w bibliotece  i 

świetlicy szkolnej  

Cały rok szk. 

 Pomoc w organizacji 26 finału 

WOŚP 

Zbiórki , dekoracje , opieka nad 

najmłodszymi uczestnikami  

14.01.2018r. 

Organizacja pomocy dla 

schroniska dla zwierząt  

Zbiórka karmy i koców , organizacja 

kiermaszu świątecznego z 

przeznaczeniem na zakup karmy 

Cały rok 



Udział w pracach na rzecz osób 

chorych , starszych i 

niepełnosprawnych  

Współpraca z GOPS,  GOK , parafią 

Słupno , OSP Słupno 

Cały rok szk.  

Opieka nad miejscami  pamięci 

narodowej  

 

Sprzątanie , kwiaty  Październik/ listopad , 

kwiecień/maj 

 

Propagowanie idei wolontariatu  

Informacje umieszczane na gazetkach, 

stronie internetowej , organizacja Dnia 

Wolontariatu 

Cały rok szk. 

Pomoc w bibliotece szkolnej , 

świetlicy; prowadzenie strony 

internetowej wolontariatu  

 

Zajęcia i zabawy organizowane dla 

najmłodszych  

 

Wg potrzeb 

Inne akcje charytatywne i 

informacyjne wynikające z 

potrzeb. 

 

Np. Dzień Autyzmu, Dzień Osób 

Niepełnosprawnych , Dzień Ziemi, 

Świąteczna Paczka, zbieranie nakrętek i 

surowców wtórnych, Góra Grosza, Cała 

Polska Czyta Dzieciom,  

Wg odrębnego 

terminarza  

Szkolenie w zakresie I pomocy 

przedmedycznej 

Współpraca z pielęgniarką szkolną i OSP 

Słupno 

Wiosna 2018. 

 

oraz współpraca z wolontariuszami  z  GOPS  w Słupnie  pod opieką p.  Bogusławy Chylińskiej. 

 Przystąpiliśmy do trzech akcji : 

1.Zbieranie pluszaków dla Centrum Zdrowia dziecka w 

Warszawie 

Mają trafić do małych, dzielnych pacjentów z szpitala 

pediatrycznego. 

2.Zbieranie książeczek , maskotek , gier, puzzli itp. dla małych  pacjentów  płockich oddziałów 

szpitalnych 

 3.Zbieranie  karmy dla zwierząt , kocy i zabawek dla schroniska dla zwierząt w Płocku i Nowym 

Miszewie.                                                                      


