Plan pracy Szkolnego Klubu Uczniowskiego
Lubię Pomagać
rok szkolny 2018/2019
Zadanie

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

1.Akcja rekrutacyjna w szkole. Promocja
SKU Lubię Pomagać.
Wrzesień/październik

Opiekun koła , nauczyciele
koordynatorzy

2. Opracowanie planu pracy na
rok
szkolny
2018/2019
i
regulaminu
Szkolnego Klubu Uczniowskiego Lubię
Pomagać.

Opiekun koła , nauczyciele
koordynatorzy
Członkowie koła

3. Złożenie przez uczniów deklaracji
przynależności do Klubu oraz uzyskanie
zgody rodziców.
4.Nawiązanie współpracy z hospicjum w
Olsztynie w ramach akcji „Pola Nadziei”.
Akcja sadzenia żonkli – Żonkilowe pole
1.Zbiórka zniczy- Akcja znicz.
Porządkowanie opuszczonych grobów na
cmentarzu wojskowym.
2. Zbiórka środków dla hospicjum Caritas
3.Przedstawienie dla podopiecznych
ośrodka dla niepełnosprawnych
intelektualnie
4.Zbiórka środków dla fundacji
‘’Przyszłość dla dzieci’’

Październik/Listopad

5. 4 Października MIEDZYNARODOWY DZIEŃ
ZWIERZĄT,
25 października
DZIEŃ KUNDELKA, DZIEŃ
USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT.
Zbiórka suchej karmy dla zwierząt.
Przekazanie karmy schronisku w
Olsztynie.
6. Podaruj Pluszowego Misia Chorym
Dzieciom- zbiórka pluszaków dla
pacjentów Wojewódzkiego Szpitala
Dziecięcego w Olsztynie

Raz w miesiącu(cały rok)

Raz w miesiącu (cały rok)
24.10.2018

Październik/Listopad

Nauczyciele koordynatorzy,
wychowawcy

Październik/Listopad
7. Udział w akcji zbiórki korków „
Zakręcona Akcja” w ramach współpracy
z Fundacją
„ Przyszłość dla Dzieci”

Wychowawcy, członkowie koła
nauczyciele koordynatorzy

Cały rok
8. Udział w Ogólnopolskiej akcji Góra
Grosza.
5. Zbiórka środków czystości dla Ośrodka
wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i
Rodziną w Olsztynie.
6. Przygotowanie kartek świątecznych dla
pacjentów hospicjum w Olsztynie.
7. Zorganizowanie zbiórki
słodyczy,zabawek „Świąteczna Paczka”
dla Fundacja „Przyszłość dla Dzieci” z
Olsztyna
8.Paczka dla dzieciaczka(prezenty dla
pacjentów hospicjum i ich rodzeństwa)

Listopad

Listopad/Grudzień

Listopad

Listopad/ Grudzień

1.Obchody Dnia Wolontariusza
( 5 grudnia) przygotowanie gazetki
okolicznościowej.

2.Magia świąt - kartka bożonarodzeniowa
dla DPS w Barczewie.

Listopad/ Grudzień
Grudzień

Grudzień

Członkowie koła, nauczyciele
koordynatorzy

Wychowawcy, członkowie koła,
nauczyciele koordynatorzy

4.Boże Narodzenie w naszej szkoleświąteczny wystrój w klasach, gazetka o
tradycjach świątecznych (konkurs dla
klas).
5. Prezentacja dla klas 5-8 o idei
wolontariatu i hospicjum
1.Udział w Finale Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Pomoc w
organizacji akcji.
2. „Dla babci i dziadka” – redagowanie
życzeń i tworzenie laurek dla
podopiecznych Środowiskowego Domu
Pomocy Społecznej „ Pomost w
Olsztynie”

Grudzień
Styczeń

Styczeń

Nauczyciele koordynatorzy,
członkowie koła

Nauczyciele koordynatorzy,
członkowie koła

3. Podsumowanie pracy w i półroczu.

1.Przygotowanie pracy konkursowej dla

Luty

Opiekun koła, nauczyciele
koordynatorzy.
Wychowawcy, członkowie koła,

klas 1-5 – kalendarz dla hospicjum –
Caritas, plakat Pola nadziei.
2. Międzynarodowy Dzień Chorego –
wolontariusz z wizytą .
1.Wielkanocna zbiórka przyborów
szkolnych dla Szpitala Dziecięcego w
Olsztynie – Pokolorujmy dzieciom świat.

nauczyciele koordynatorzy.

Luty/ Marzec

Marzec

Wychowawcy, członkowie koła,
nauczyciele koordynatorzy.

2. Wielkanocne życzenia – kartka dla
podopiecznych DPS w Barczewie.
Marzec/Kwiecień
3.Kiermasz palemek i kartek świątecznych
na akcję Kilometry Dobra
marzec/kwiecień
4. Zbiórka środków czystości dla Ośrodka
wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i
Rodzina w Olsztynie.
1.Żonkilowa niedziela

Marzec/ Kwiecień
Maj

2. Zbiórka artykułów piśmienniczych i
przyborów szkolnych dla Caritas z
Ukrainy.
3.Dzień Matki 2019– spotkanie
integracyjne uczniów klas I - III i
zaproszonych mam.
1.Pomoc w organizacji festynu szkolnego
z okazji
Dnia Rodziny SP 30 w Olsztynie.

Wychowawcy klas I-III,
członkowie koła, nauczyciele
koordynatorzy.

Czerwiec

2. Udział w pikniku fundacji
„ Przyszłość dla Dzieci”. Podsumowanie
akcji Kilometry Dobra

Nauczyciele koordynatorzy,
członkowie koła.

3.Podsumowanie efektów całorocznej
działalności SKU Lubię Pomagać.
Nagrodzenie wolontariuszy za pracę w
Szkolnym Klubie Uczniowskim Lubię
Pomagać w roku szkolnym 2018/2019.
Słodki poczęstunek.
4. Przygotowanie sprawozdania z pracy
SKU Lubię Pomagać

1.Udział w stałych, systematycznych,
całorocznych pracach na rzecz szkoły –
pomoc w bibliotece , świetlicy szkolnej,

Opiekun koła , nauczyciele
koordynatorzy.

Opiekun koła, nauczyciele
koordynatorzy.

Cały rok

Nauczyciele, koordynatorzy,
członkowie koła.

w organizacji i prowadzeniu imprez
szkolnych.
Plan pracy SKU Lubię Pomagać może ulegać modyfikacjom w trakcie roku szkolnego ze względu na udział
w przedsięwzięciach, które nie zostały ujęte w rodzaju działalności oraz ze względu na zaangażowanie
uczniów w pracę koła.
Struktura klubu
1. Na czele szkolnego klubu wolontariusza stoi opiekun koła wolontariatu .
2. Nauczyciele koordynatorzy:
- na poziomie klas 1-3
- na poziomie klas 4-6
- na poziomie klas 7-8
W działania Szkolnego Klubu Uczniowskiego Lubię Pomagać , w ramach współpracy, włączają się również
Zespół ds. Ekologii, świetlica szkolna, Samorząd Uczniowski.

