Plan pracy szkolnego wolontariatu w roku szkolnym 2018/2019
I semestr
1. Przyjęcie wolontariuszy i zapoznanie ich z planem pracy. Wybór Rady Wolontariatu.
2. Akcja PCK – zbiórka żywności w bydgoskich marketach.
3. Akcja PCK – zbiórka trwałej żywności na terenie szkoły.
4. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – obchody na terenie szkoły. Przeprowadzenie
konkursu plastycznego „Warto pomagać”.
5. Akcja Caritas "Ogólnopolska Zbiórka Żywności" – zbiórka żywności w markecie
oraz przygotowanie paczek dla rodzin uczniów szkoły, znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej.
6. Akcja Caritas „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” – sprzedaż na terenie szkoły świec na
wigilijny stół.
7.

XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – kwestowanie na terenie miasta.

8.

Zbiórka artykułów szkolnych dla dzieci z Domu Małego Dziecka w Bydgoszczy.

9. Wizyta w Domu Małego Dziecka w Bydgoszczy, wręczenie dzieciom artykułów szkolnych
zebranych w szkole, przeprowadzenie zajęć.
10. Pomoc w wydawaniu obiadów w stołówce szkolnej.
11. Pomoc w nauce uczniom z trudnościami edukacyjnymi.
12. Zbiórka plastikowych nakrętek dla niepełnosprawnego chłopca w ramach akcji "Wkręć się
pomaganie".
13. Pełnienie dyżurów w świetlicy podczas zebrań z rodzicami.
II semestr
1. Akcja Caritas „Wielkanocne Dzieło Caritas” – sprzedaż na terenie szkoły paschalików.
2. Akcja Caritas "Ogólnopolska Zbiórka Żywności Caritas" – zbiórka żywności w markecie
oraz przygotowanie paczek dla rodzin uczniów szkoły, znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej.
3. "Pomożemy zimą nakarmić Burka i Kicię " - zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska.
4. Zbiórka słodyczy dla dzieci z Domu Małego Dziecka w Bydgoszczy.
5. Wizyta w Domu Małego Dziecka w Bydgoszczy, wręczenie dzieciom słodyczy zebranych w
szkole, przeprowadzenie zajęć.
6. Szkolny festyn z okazji Dnia Dziecka - pomoc w organizacji i przeprowadzeniu imprezy.
7. Pomoc w wydawaniu obiadów w stołówce szkolnej.
8. Pomoc w nauce uczniom z trudnościami edukacyjnymi.
9. Pełnienie dyżurów w świetlicy podczas zebrań z rodzicami.

10. Zbiórka plastikowych nakrętek dla niepełnosprawnego chłopca w ramach akcji "Wkręć się
pomaganie".
11. Podsumowanie całorocznej pracy. Wręczenie zaświadczeń i podziękowań dla wolontariuszy.
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