
Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu w Szkole
Podstawowej nr 62 w Krakowie na rok szkolny
2019/2020
W tym roku szkolnym będziemy brać udział w konkursie „Szkoła z pasją pomagania”, która jest 
organizowana przez hospicjum dla dzieci Alma Spei. Będziemy uczestniczyć w 7 akcjach, które są 
wyróżnione poniżej. Dzięki zaangażowaniu Wolontariuszy, uczniów, rodziców i nauczycieli mamy szanse 
otrzymać certyfikat „Szkoły z pasją pomagania” .

WRZESIEŃ 
1. Oprawiamy podręczniki szkolne – akcja integracyjna przyszłych wolontariuszy.
2. Promocja idei wolontariatu na terenie szkoły; wykonanie plakatów przez wolontariuszy pod hasłem 
„Dlaczego zostałem wolontariuszem?”.
3. Powołanie koła i zebranie chętnych uczniów. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu.
4. Pozyskiwanie przypinek dla wolontariuszy.
5. Konkurs na nazwę Koła Wolontariatu.

PAŹDZIERNIK  
1. Warsztaty zorganizowane przez opiekuna Wolontariatu na temat: CO ZROBIĆ ABY TROSZCZENIE 
BYŁO SUPER?
2. Uporządkowanie grobów m.in. Patrona Szkoły i lokalnych nagrobków. Współpraca z Kościołem, 
księdzem, siostrami zakonnymi.
3. STOP HEJTOM – akcja nawołująca do bycia miłym i życzliwym. Dzień życzliwości.

LISTOPAD 
1. Przygotowanie kartek, ozdób świątecznych dla podopiecznych fundacji Mam Marzenie.
2. 16.11. Dzień tolerancji – akcja na sali gimnastycznej. Klasy przygotowują parasol z hasłami nawołującymi
do tolerancji.
3. 25 listopada. Dzień Pluszowego Misia. Współpraca z fundacją Mam Marzenie
4. Akcja Mikołajkowa- Realizacja listów do św. Mikołaja napisanych przez chore dzieci i ich rodzeństwo. - 
Alma Spei. DO 22.11.2019

GRUDZIEŃ 
1. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych - 3 Grudnia.
2. Kiermasz Bożonarodzeniowy. Przygotowanie a następnie sprzedaż ozdób świątecznych na kiermaszu 
zorganizowanym przez uczniów na terenie szkole. Dochód z kiermaszu zostanie przekazany przez szkoły w 
formie darowizny dla Alma Spei Hospicjum dla Dzieci na zakup materiałów medycznych dla chorych 
dzieci. Alma Spei. DO 20.12.2019

STYCZEŃ 
1. Wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

LUTY 
1. Współpraca z fundacją „Mam marzenie”, wsparcie podopiecznego fundacji.
2. Spotkanie z wolontariuszem fundacji „Mam Marzenie”



MARZEC 
1. „Pieluszka na zajączka” Zbiórka pieluszek i materiałów higienicznych, którymi obdarujemy 
podopiecznych w okresie Świąt Wielkiej Nocy. Alma Spei. DO 13.03.2019. 
2. 2.04. Światowy dzień świadomości Autyzmu

KWIECIEŃ 
1. Spotkanie z seniorami w Domu Opieki.
2. Krakowskie Miodobranie – sadzenie roślin (Akcja może być przeniesiona na inny miesiąc) .

MAJ 
1. Współpraca z Polską Akcją Humanitarną. Kwestura i zbiórka pieniędzy.
2. Odwiedziny Szpitala dziecięcego w Prokocimiu. Nauka Empatii do drugiego człowieka.

CZERWIEC
1. Zbiórka darów dla Schroniska dla Zwierząt w Krakowie
2. Zaznajomienie się z pracą wolontariusza w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. Krakowskie 
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Pomoc w uporządkowaniu miejsc do spania dla zwierząt.
3. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, przeniesiony z 5 grudnia. Akcja podsumowująca dokonania 
wolontariuszy w roku szkolnym 2019/2020

Ponadto przez cały rok szkolny 2019/2020 będą prowadzone następujące akcję:
• Zbieranie ubrań dla Krakowskie Hospicjum dla Dzieci imienia księdza Józefa Tischnera 
• Odwiedziny Seniorów i samotnych osób.
• Pomoc wolontariuszy kolegom i koleżankom na przerwach. Pomoc w nauce, zabawy na przerwach.
• Comiesięczna akcja nawołująca do bycia życzliwym. 
• Film 3 minutowy w którym dokumentują swoje działania w ramach konkursu „Szkoła z pasją 

pomagania”. Alma Spei. Do 22.05.2020
• Spotkania profilaktyczne z pedagogiem hospicjum Alma Spei. Dwa terminy do uzgodnienia. 
• Pomoc socjalna dla konkretnej rodziny. Alma Spei. Termin do uzgodnienia.
• Zbiórka nakrętek. „Zakretki.info - Pomagamy nie tylko przyrodzie… 

Akcje mogą ulec zmianie. Wszelkie zmiany terminów lub wydarzeń wolontariackich będą
aktualizowane w bieżącym roku szkolnym 2019/2020.
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