
PLAN PRACY 
SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 
W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH

 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Działania charytatywno – społeczne SKW przewidziane 
w roku szkolnym 2019/2020r.

L.
P

DZIAŁANIA TERMIN

1 Nabór nowych członków do SKW 
i zapoznanie ich z regulaminem. Promocja SKW. 

wrzesień/październik

2 Spotkanie członków SKW październik  
3 Przygotowanie gabloty dotyczącej działań SKW cały rok szkolny
4 Prace na rzecz szkoły cały rok szkolny
5 Organizacja Akcji Honorowego Oddawania Krwi na terenie 

szkoły
październik/kwiecień

6 Zorganizowanie spotkania informacyjnego na temat 
możliwości oddania szpiku kostnego oraz rejestracji w banku
dawców szpiku  

w trakcie roku 
szkolnego

7 Zorganizowanie spotkania z osobą działającą w wolontariacie w trakcie roku 
szkolnego

8 Kiermasz charytatywny październik
9 Zbiórka słodyczy dla podopiecznych Lubelskiego Hospicjum

dla Dzieci im. Małego Księcia
listopad/grudzień

10 Udział w Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę listopad/grudzień
11  Kiermasze Świąteczne -  połączone ze zbiórką środków na 

cele charytatywne
grudzień/ kwiecień

12 Obchody Dnia Wolontariusza 5 grudnia
13 Spotkanie dla wolontariuszy SKW z przedstawicielem 

schroniska dla zwierząt
w trakcie roku 
szkolnego

14 Wsparcie schroniska dla zwierząt - zbiórka karmy i 
niezbędnych materiałów dla psów/kotów  ze schroniska.

według zgłaszanych 
potrzeb

15 Współpraca z organizacjami pozaszkolnymi np. PCK, 
Centrum Wolontariatu, dom dziecka

w trakcie roku 
szkolnego

16 Pomoc koleżeńska w nauce (chętni wolontariusze) w trakcie roku 
szkolnego

17 Podsumowanie  działań w roku 2019/20
czerwiec 2020



Działania SKW w zakresie wolontariatu sportowego 
w roku szkolnym 2019/2020r. 

L.
P

DZIAŁANIA TERMIN

1 Nabór nowych członków do SKW 
i zapoznanie ich z regulaminem. Promocja SKW. 

wrzesień/październik

2 Spotkanie uczniów klas I z przedstawicielami Centrum 
Wolontariatu Sportowego Miasta Lublina 

październik  

3 Przygotowanie gabloty dotyczącej działań SKW cały rok szkolny
4 Udział w przygotowywaniu imprez sportowych 

organizowanych przez MOSiR Bystrzyca i AZS: 
- Liga Dziecięca,

wrzesień/ 
październik

5 Udział w ognisku organizowanym przez AZS i MOSiR – 
podziękowanie dla wolontariuszy

w roku szkolnym

6 Udział w przygotowywaniu imprez sportowych 
organizowanych przez MOSiR Bystrzyca i AZS: 
- Liga Dziecięca,
- Piknik Rodzinny,
- Szybka Piątka,
- Piknik Lekkoatletyczny
- Żużel
- mecze piłkarskie

marzec – maj 2020r

7 Udział w uroczystym podsumowaniu  działań w Centrum 
Wolontariatu Sportowego  Miasta Lublin

8 Podsumowanie działań Wolontariuszy z naszej szkoły w roku 
szkolnym 2019/2020

czerwiec 2020r

 „Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, 
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, 

                   z jakim tej pomocy się udziela.” 
Jan Paweł II


