PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU KLAS I-VIII DZIAŁAJĄCEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 45
IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W KATOWICACH
Szkolne Koło Wolontariatu działa na terenie szkoły za zgodą Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 45 w Katowicach. Nad pracami SKW
czuwają koordynatorki, które organizują prace zespołu.
Celem działania Szkolnego Koła Wolontariatu jest:
• wychowywanie do wartości
•

budowanie bezpiecznej i przyjaznej atmosfery w szkole

•

rozwijanie empatii i zrozumienia

•

kształtowanie więzi międzyludzkich i postaw prospołecznych

•

uwrażliwienie na cierpienie i potrzeby innych

•

kształtowanie umiejętności działania zespołowego

•

zdobywanie przez uczniów nowych umiejętności

DZIAŁANIE

TERMIN

1. Spotkanie organizacyjne SU i poinformowanie o kontynuacji działania Szkolnego

wrzesień 2018

Koła Wolontariatu w roku szkolnym 2018/2019.

2. Opracowanie planu pracy, określenie obszaru działań SKW.

3. Rozpoczęcie działania samopomocy koleżeńskiej – ustalenie sposobu
(warunki ,miejsce, czas) i zakresu udzielanej pomocy

4. Systematyczne zbieranie plastikowych zakrętek, przeznaczenie ich na wybrany
przez wolontariuszy cel charytatywny. Udział uczniów w innych w zbiórkach
zgodnie z potrzebami. .

rok szkolny 2018/2019
zgodnie z potrzebami
wrzesień – czerwiec
2018/2019

5. Udział uczniów w akcji Fundacji Zdążyć z pomocą – rozprowadzanie cegiełek wśród listopad/grudzień 2018
uczniów i rodziców

6. Zbiórka „Góry grosza”. Liczenie, pakowanie, przekazanie fundacji Nasz dom

grudzień 2018/ luty 2019

7. Spotkanie integracyjne w Szkole Podstawowej nr 6 Specjalnej, wspólne

listopad/ grudzień 2018

8. Przygotowanie świątecznych kartek dla pacjentów szpitali.

listopad/ grudzień 2018

zebranych pieniędzy.

przygotowanie świątecznych ozdób.

9. Zbiórka darów dla schroniska dla bezdomnych zwierząt w Katowicach Dąbrówce.
Wizyta w schronisku, zapoznanie się z pracą schroniska

maj / czerwiec 2019

10. Przygotowanie świątecznych kartek dla pacjentów szpitali.

marzec /kwiecień 2019

11. Pomoc w organizacji zbiórek darów dla potrzebujących (wsparcie misji) we

zgodnie z potrzebami rok
szkolny 2018/2019

12. Organizacja zbiórki książek dla szpitala.

kwiecień 2019

współpracy ze szkolnym kołem misyjnym.

Koordynatorki SKW
Katarzyna Błaszczyk, Ewa Gasz, Anna Pajor
Barbara Malina (SU klas I-III)

