
 

 

PLAN PRACY WOLONTARIATU  

NA ROK SZKOLNY 2022/23 

    

 

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, 

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, 

z jakim tej pomocy się udziela.” 

                                                            Jan Paweł II 

 

Postanowienia ogólne  

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

wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie. 

2. Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być 

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

potrzebna. 

3. Koło wolontariatu skierowane jest do uczniów klas VII-VIII SP, którzy chcą pomagać 

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

lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. 

 

Cele i założenia  

1. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego 

i lokalnego środowiska. 

2. Zapoznawanie z ideą wolontariatu. 

3. Przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariusza. 

4. Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy. 

5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych. 

6. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach. 

7. Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży. 

8. Nauka samorządności. 

 



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. 

6. Wolontariusz zobowiązany jest przynieść zgodę rodzica na pracę w SKW. 

Praca wolontariusza w szkolnym klubie polega na: 

 udzielaniu pomocy koleżeńskiej uczniom z problemami w nauce; 

 organizowaniu akcji charytatywnych  

 organizacji imprez o charakterze kulturalnym i integracyjnym dla podopiecznych 

placówek z którymi współpracuje Klub; 

 przygotowywaniu świątecznych paczek dla dzieci; 

 organizowaniu zbiórek; 

 udziale w warsztatach dotyczących idei wolontariatu. 

NASZE DZIAŁANIA W I PÓŁROCZU ROK SZKOLNY 2022/2023 

ZADANIA TERMIN REALIZACJI UWAGI 

1. Akcja rekrutacyjna                      

w szkole. Promocja SKW. 

2. Planujemy całoroczną 

pracę Klubu. Wspólne 

przyjęcie planu działania. 

Wybory liderów. 

wrzesień/październik 

 

 

 

 

3. ,,Tydzień Seniora” 

4. Akcja Znicz               

październik 

,,Uczczenie Dnia Seniora”  

Pomoc w posprzątaniu 

grobów opuszczonych, 

zbiórka zniczy. 

5. Zbiórka dla Miejskiego 

schroniska dla bezdomnych 

zwierząt.   

listopad 
Zbieramy koce, karmę dla 

zwierząt ze schroniska.  



 

6. Obchody Dnia 

Wolontariusza 

7. „Świąteczna  Paczka” 

8. Akcja „Łańcuch Dobra” 

9. Jasełka  

grudzień 

Akcja „Świąteczna  Paczka”. 

Wykonane Łańcuchy to 

oznaka solidarności z dziećmi 

chorymi na dystrofię 

mięśniową. 

Przygotowanie Jasełek dla 

podopiecznych Domu 

Pomocy Społecznej 

10.Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy  

11. Cała Polska Czyta 

Dzieciom 

styczeń 

Udział w akcji Wielkiej 

Orkiestry 

Czytamy najmłodszym- 

przedszkolakom  

12. Akcja Walentynka 

13. Ciąg dalszy ,,Cała Polska 

Czyta Dzieciom’’ 

luty 

Przygotowanie niespodzianki 

dla Domu Dziecka w Klenicy 

Czytamy najmłodszym. 

14. Zbiórka darów dla 

potrzebujących, z naszej 

gminy. 

15. Palma Wielkanocna  

marzec 

 

Wspieramy osoby samotne. 

Przygotowanie palm, 

sprzedaż przy kościele, 

przekazanie zbiórki na 

wybraną fundację. 

16. Ciąg dalszy zbiórki 

darów. 

17. Prace na rzecz 

społeczności wiejskiej. 

kwiecień 

Przekazanie darów. 

Sprzątanie koło obiektów 

gminnych. 

18. Narodowe czytanie ciąg 

dalszy. 
maj Czytanie w klasach I 

19. ,,Dzień Patrona” 

20. Podsumowanie  

czerwiec 

Uroczystość z okazji nadania 

Imienia Szkole. 

Podsumowanie pracy. 

 

Cały rok szkolny zbieramy nakrętki. 

Inne działania wynikające z nagłej potrzeby. 

 

Opiekunowie wolontariatu: Jolanta Rzadkowska  

 Marta Murkowska 


