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Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego 
rok szkolny 2012 / 2013 

Lp. Działanie Termin i miejsce 

1 Tworzenie Koła, rekrutacja  wrzesień,  kwiecień 

cały rok 

2 Uroczystość przyjęcia nowych członków październik, maj 

3 Prowadzenie dokumentacji koła, sporządzanie bieżących 
sprawozdań,  informacji na stronę internetową szkoły 

 
cały rok 

4 Uroczystość  Dnia Wolontariusza  5 XII 

5 Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Ruch na Rzecz 

Godności Osób Niepełnosprawnych „Wyzwanie” 

wrzesień / 

październik 

6 Praca na rzecz osób niepełnosprawnych w/ w stowarzyszenia, 
odwiedziny  i dotrzymywanie czasu w/w osobom, pomoc 
podczas imprez przygotowywanych przez Ruch zgodnie z ich 
harmonogramem działań na rok szkolny 2011 / 2012 

 
 
 

cały rok 

7 Nawiązanie współpracy z Wolontariatem Miejskim przy UM w 
Bydgoszczy i udział w akcjach przygotowanych przez 
Wolontariat Miejski 

wrzesień 

8 Współpraca A. Neimanem w akcji Szlachetna Paczka wrzesień- grudzień 

9  Nawiązanie współpracy z MOPS w Fordonie  wrzesień / 

październik 

10 Nawiązanie współpracy z PCK, Sue Rider, Wiatrak październik 

11 Zorganizowanie akcji SzACh,  
oraz Koncertu Charytatywnego SzACh 

cały rok 
kwiecień 

12 Zorganizowanie sztabu WOŚP, lub / i imprezy towarzyszącej październik 

styczeń  

13 Współpraca z pedagogiem szkolnym i zespołem do spraw 
promocji szkoły. 

cały rok 
 

14 Praca na rzecz MOPS w Fordonie zgodnie ze wspólnym 
harmonogramem działań na rok szkolny 2011/ 2012 

 
cały rok 

15 Udział w akcji WOŚP, oraz innych kwestach, akcjach 
charytatywnych, zbiórkach darów organizowanych na terenie 
szkoły oraz miasta Bydgoszczy.  

wg. potrzeb 

cały rok 

16 Udzielanie pomocy w odrabianiu lekcji, pomoc szybszym w 
nauce oraz inne formy pomocy charytatywnej podejmowane 
przez członków koła z własnej inicjatywy, po zaakceptowaniu i 
uzyskaniu zgody przez Korzystającego, rodziców oraz opiekunek 
Koła 

 

 

 

wg. potrzeb, 

cały rok 

17 Współpraca z innymi organizacjami szkolnymi na polu pomocy 
innym. 

wg. potrzeb 

cały rok 

18 Udział w szkoleniach  cały rok 

19 Uroczyste podsumowanie pracy Szkolnego Koła Woluntariatu w 
roku szkolnym 2012 /2013 

czerwiec 

Opiekun Szkolnego Kola Wolontariatu 

    mgr Joanna Pliszka 


