
PLAN PRACY SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU 

 “Dobre Serduszka” 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 im. Jana Pawła II 

Na rok szkolny 2022/2023 

 

 

Podstawą do opracowania tego programu były:  

a) Program Wychowawczy Szkoły,  

b) Statut Szkoły,  

c) Plan Rozwoju Szkoły,  

d) Regulamin działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu   

 

 

Cele programu:  

• uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności szkolnej w podejmowaniu 

działań na rzecz potrzebujących pomocy  

• rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwości na potrzeby 

innych, zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności 

• włączanie uczniów w działalność wolontaryjną na rzecz potrzebujących. 

• wspiera inicjatywy uczniów na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego 

 

 

 

W roku szkolnym 2022/2023 działania SKW mogą ulec zmianie. Działania SKW 

są dostosowywanie do aktualnych potrzeb. W działania SKW zostają włączone 

działania PCK oraz LOP. 

 

 



MIESIĄC DZIAŁANIE  / AKCJA KOORDYNATOR 

wrzesień 

• pierwsze spotkanie 

• omówienie planu i działań SKW 

• omówienie sposobu uzyskania wpisu na 

świadectwo – zwłaszcza klasy 8  

• rozpoczęcie akcji – Wolontariat  

w świetlicy  

 

 

p. Domaradzka 

• Dzień bez samochodu p. Liszczyk,  

p. Nowicka 

• Udział w akcji „Tornister  

z wyprawką szkolną” 
p. Szafarz 

• Akcja profilaktyczno - zdrowotna   

,,Dziel się uśmiechem" 
p. Nowakowska 

październik 

• zbiórka zniczy  

• sprzątanie grobów  
p. Pach 

• Udział w akcji PCK „Dzień Walki z 

Głodem” zbiórka jedzenia 
p. Szafarz 

• Wolontariat czyta dzieciom  p. Domaradzka 

listopad 

• złożenie kwiatów pod pomnikiem Pamięci 

Zesłańców Sybiru w dniu 11 listopada 

wspólnie z Samorządem Szkolnym  

p. Pach 

• zbiórka darów dla DPS OPOKA p. Pach 

• Kartki świąteczne dla seniora – PCK i DPS 

OPOKA  

p. Szafarz  

• Udział w akcji PCK „Świąteczna paczka 

dla potrzebujących - sprzedaż poprzez 

licytację gadżetów Klubu Piast Gliwice, z 

uzbieranych funduszy przygotowanie 

paczek dla dzieci pod opieką świetlicy 

terapeutycznej PCK Gliwice 

p. Szafarz  

 

grudzień 

• obchody Światowego Dnia Wolontariusza  

• finał akcji ILE WAŻY ŚWIĘTY 

MIKOŁAJ  

p.  Pach 

• kiermasz bożonarodzeniowy p. Domaradzka 

styczeń • WOŚP p. Domaradzka 

luty 
• akcja WYŚLIJ PĄCZKA DO AFRYKI  p. Domaradzka 

• Zbiórka rzeczy dla schroniska dla zwierząt p. Liszczyk 



marzec 

• Bieg Tropem Wilczym 

 

p. Domaradzka 

• Zbiórka materiałów plastycznych dla dzieci 

pod opieką świetlicy terapeutycznej PCK 

Gliwice „Ratowniczek” 

p. Szafarz  

kwiecień 

• Wolontariat czyta dzieciom p. Domaradzka 

• Sprzątanie Ziemi p. Nowicka ,  

p. Chachulska 

maj • Dzień flagi  p. Domaradzka 

czerwiec 

• Dzień Sportu w Przedszkolu , 

• Dzień Sportu Klas 1-3 

p. Domaradzka 

 

• Festyn Szkolny p. Pach 

cały rok 

szkolny 

współpraca z LOP oraz PCK oraz z Klubem 

,,Wiewiórka" (w tym olimpiada zdrowotna , 

PCK dla kobiet)  

 

cały rok 

szkolny 

akcje według pomysłu uczniów  lub potrzeb   

 

 


