
PLAN PRACY 

SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU MOPSIK 

Rok szkolny 2022/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach 

 

 

 
 



Opiekunowie SKW MOPSIK: 

- Beata Mandrela-Kazanców - logopeda 

- Alicja Gierlotka – nauczyciel chemii 

- Nikolina Watolla-Szotek- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

-ks. Marcin Kutek - religia 

 

Cel główny SKW: 

-  głównym celem SKW jest rozwijanie wśród młodzieży postawy wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności 

Cele szczegółowe SKW: 

- włączanie młodzieży w życie społeczności lokalnej o charakterze cyklicznym 

- zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu i jej propagowanie 

- uwrażliwienie na cierpienie, samotność, biedę i potrzeby innych 

- inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego 

- kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności 

- kreowanie głębokich, wartościowych przyjaźni 

- budowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i rozwijaniu własnych zainteresowań 

- wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży 

- współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi 

- organizowanie pomocy uczniom napotykającym trudności w nauce 

- organizowanie akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i organizacji społecznych. 

- ścisła współpraca z Samorządem Szkolnym 

 

 



PLAN DZIAŁAŃ SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU  „MOPSIK” na rok szkolny 2022 / 2023 

NAZWA AKCJI  DZIAŁANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 
NAUCZYCIELE 

1. Jestem i  pomagam Spotkanie organizacyjne: 
- omówienie idei Szkolnego Koła Wolontariatu MOPSIK 
- złożenie przez uczniów deklaracji przynależności do SKW  
- zebranie zgód rodziców 
-przedstawienie planu pracy na rok szkolny 2022-2023 
 
 

Wrzesień 2022 wszyscy opiekunowie 

2. Akcja Znicz - Zbiórka zniczy na terenie szkoły 
- Sprzątanie zapomnianych i opuszczonych grobów na cmentarzu 
Św. Stanisławka w Pyskowicach 

Październik/listopad 
2022 

wszyscy opiekunowie 

3.  Międzynarodowy Dzień 
Wolontariusza 

- Organizacja Dnia Wolontariusza w naszej szkole grudzień 2022 wszyscy opiekunowie 

4. Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy 

- Pomoc w organizacji WOŚP  
 

styczeń 2023 wszyscy opiekunowie 

5. Współpraca ze 
Stowarzyszeniem Ludzie Miasta 

- Udział w akcjach, spotkaniach i szkoleniach organizowanych 
przez Stowarzyszenie Ludzie Miasta 
 

Na bieżąco wszyscy opiekunowie 

6. Wspomaganie organizacji 
imprez szkolnych 

-Pomoc w organizacji festynu szkolnego 
-Wspomaganie imprez organizowanych w szkole (współpraca z 
samorządem uczniowskim, świetlicą, biblioteką) 

  

7. Angażowanie się w bieżące 
wydarzenia o charakterze 
wolontaryjnym 

- Udział w akcjach o charakterze wolontaryjnym Na bieżąco  wszyscy opiekunowie 

8. Promocja SKW MOPSIK w 
środowisku lokalnym i szkolnym 

-Wykonanie gazetki promującej wolontariat 
- Zamieszczanie na stronie internetowej szkoły oraz FB informacji 
na temat działalności wolontariatu 

  

9. Zbieramy plastikowe nakrętki Całoroczna akcja zbierania plastikowych nakrętek Na bieżąco wszyscy opiekunowie 
10. Okulary dla Afryki - Całoroczna akcja zbierania używanych okularów Na bieżąco wszyscy opiekunowie 
10. Podsumowanie całorocznej 
pracy SKW MOPSIK 

- Nagrodzenie wolontariuszy 
- Przygotowanie sprawozdania 
- Wnioski do dalszej pracy 

Czerwiec 2023 wszyscy opiekunowie 

 


