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PROGRAM PRACY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, 

czym dzieli się z innymi.” 

     Jan Paweł II 

Postanowienia ogólne  

Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych,  

Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, 

w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. 

Szkolne koło wolontariatu skierowane jest do ludzi młodych, którzy chcą pomagać innym, 

reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, 

wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. 

Cele i założenia  

 Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego  

i lokalnego środowiska. 

 Zapoznawanie z ideą wolontariatu 

 Przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariusza. 

 Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy. 

 Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych. 

 Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach. 

 Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży. 

 Odwaga, empatia, kultura osobista.  

Wolontariusze  

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym. 

2. Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. 

3. Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską 

o innych. 

4. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich. 

5. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być 

przykładem dla innych. 

Struktura szkolnego koła wolontariatu 

1. Na czele Szkolnego Koła Wolontariatu w roku szkolnym 2020/2021 stoją opiekunowie:  

E. Bieniek, P. Jastrzębska, E. Wakuła, J. Jagiełło.  
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2. Spotkania opiekunów z wolontariuszami odbywają się w zależności od potrzeb 

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu 

1. Każdy uczeń  PSP im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach może zostać wolontariuszem.   

2. Wolontariusz niesie pomoc innym bezinteresownie i bezpłatnie. Formą nagrody za 

wywiązywanie się z przydzielonych zadań w ciągu całego roku szkolnego, mogą być: 

 pochwała ustna na forum klasy/szkoły 

 dyplom 

 punkty dodatnie. 

3. Wolontariusz wykonuje swoją pracę rzetelnie i uczciwie.  

4. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.  

5. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie nawzajem.  

6. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw. 

7. Wolontariusz podejmuje pracę w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy  

w domu. 

8. Niepełnoletni członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę 

rodziców/opiekunów na działanie w wolontariacie. 

 

Działania Szkolnego Klubu Wolontariatu 

 

 

ZADANIA 

 

 

TERMIN 

REALIZACJI 

 

OPIEKUNOWIE 

 

1. Planujemy całoroczną pracę Klubu. 

Wspólne przyjęcie planu działania. 

2. Zapoznanie wolontariuszy z programem 

pracy wolontariatu na rok szkolny 

2020/2021. 

3. Słodki Dzień Chłopaka. 

 

  

WRZESIEŃ 

 

  

Wszyscy opiekunowie 

SKW 

 

 

 

1. Udział w„ Wkręć się w pomaganie”, 

polegającej na zbiórce plastikowych 

nakrętek, by wspierać rehabilitację.  

2. Czytanie bajek dla przedszkolaków 

„Wesoła przerwa”. 

3. Zbiórka baterii. 

 

4. ,,Grosz do grosz- Dzwonek na obiad” 

 

 

 

CAŁY ROK 

SZKOLNY 

 

 

P. Pyzara 

E. Wakuła 

 

 

 

 

E. Bieniek 

J. Jagiełło 

1. 4 PAŹDZIERNIKA –

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 

ZWIERZĄT Zbieranie karmy dla zwierząt 

znajdujących się w schronisku. 

2. Zapal znicz – odwiedzanie grobów. 

 

PAŹDZIERNIK 

 

 

 

P. Pyzara 

E. Wakuła 
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1. Sprzedaż cegiełek. 

 

 

LISTOPAD 

 

E. Bieniek 

J. Jagiełło 

 

1. Mikołajkowy kiermasz słodyczy. 

2. Pomagamy ptakom przetrwać zimę. 

 

GRUDZIEŃ 

 

P. Pyzara 

E. Wakuła 

 

1. Zbiórka opatrunków. 

2. Góra grosza. 

 

STYCZEŃ 

 

 

E. Bieniek 

J. Jagiełło 

1. Szkolny konkurs pt. „Najpiękniejsza 

pisanka”. 

2. „Pola nadziei” – sprzedaż żonkili. 

 

 

 

      LUTY/MARZEC 

 

Wszyscy opiekunowie 

SKW 

1. Urodzinowe spotkanie z udziałem 

naszego ucznia z niepełnosprawnością. 

2. Akcja ,,Czyścioch”. 

3. Udział w akcji „Marzycielska poczta”. 

KWIECIEŃ/MAJ  

Wszyscy opiekunowie 

SKW 

1. Podsumowanie efektów całorocznej 

działalności – sprawozdanie. 

 

 

CZERWIEC 

Wszyscy opiekunowie 

SKW 

 

W CZASIE PRACY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU MOGĄ ZOSTAĆ 

DOPISANE KOLEJNE AKCJE NA RZECZ WOLONTARIATU.  

 

 

 

 

 

Program Szkolnego Koła Wolontariatu na rok szkolny 2020/2021 opracowały: 

E. Bieniek 

P. Jastrzębska 

E. Wakuła 

J. Jagiełło 

 

 

       


