
PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 
 

„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  

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. 

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu 

1. Każdy uczeń  może zostać wolontariuszem.   

2. Wolontariusz niesie pomoc innym bezinteresownie i bezpłatnie.  

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.  

Działania Szkolnego Klubu Wolontariatu obejmują teren szkoły oraz 

instytucje, ośrodki itp. 



 

 

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 
 

 

Zaplanowane działania Szkolnego 

Klubu Wolontariatu 

  

Forma realizacji 

Działań 

  

Termin 

realizacji 

  

Nabór uczniów do SKW. Rozmowy 

indywidualne z uczniami. 

Zgłoszenia uczniów do SKW IX 

Spotkanie informacyjne dla uczniów 

zainteresowanych działalnością w 

wolontariacie. 

Spotkanie, prezentacja, pogadanka. IX/X 

Zorganizowanie apelu,– zachęcającego 

uczniów do zaangażowania się w 

działania wolontariackie. 

Przedstawienie teatralne X/XI 

Akcja charytatywna ,,Dbamy o 

środowisko” 

,,Dzień bez śmiecenia” – dbanie o 

czyste środowisko 

  

Pomoc wolontariuszy w bibliotece 

– porządkowanie zbiorów 

bibliotecznych, 

- popularyzowanie czytelnictwa. 

Układanie książek, pomoc w 

segregacji i naprawie 

wg. 

potrzeb 

„Pomóż i TY”  Zbiórka dla Fundacji na rzecz osób 

niewidomych i niepełnosprawnych 

X-II 

Współpraca z przedszkolem. Organizowanie imprez 

okolicznościowych, gier, zabaw 

np.: dzień przedszkolaka, dzień 

misia itd. 

wg. 

potrzeb 

Propagowanie akcji ,,Cała Polska 

czyta dzieciom” Nawiązanie 

współpracy z przedszkolem i 

zorganizowanie systematycznych 

spotkań uczniów z dziećmi w celu 

czytania im książek 

 

Czytanie przez wolontariuszy 

dzieciom bajek w przedszkolu. 

wg. 

potrzeb 

Pomoc koleżeńska Pomoc koleżeńska w odrabianiu 

lekcji. 

wg. 

potrzeb 

„Góra grosza” Zbiórka pieniędzy IX-VI 

Przygotowanie i przeprowadzenie akcji 

charytatywnej w środowisku lokalnym 

na rzecz potrzebujących zwierząt, np. 

Zbiórka dla Burka – pomoc dla 

schroniska. Współpraca ze 

schroniskiem dla zwierząt  

Organizacja zbiórki karmy, 

środków opatrunkowych, koców, 

smyczy, zabawek; wizyta 

wolontariuszy w schronisku w celu 

przekazania darów 

XI/XII 



Przygotowanie pokazów odnośnie 

pierwszej pomocy dla młodszych 

kolegów i koleżanek 

Szkolenia dla młodszych uczniów; 

prezentacja multimedialna, pokazy, 

wg. 

potrzeb 

Międzynarodowy Dzień 

Wolontariusza. Przeprowadzenie 

szkolnego konkursu plastycznego – 

wykonanie plakatu nt. „Pomaganie 

jest fajne”.  

Plakaty, prezentacje odnośnie 

wolontariatu 

wg. 

potrzeb 

Współpraca z SU Organizowanie imprez 

okolicznościowych 

wg. 

potrzeb 

Szlachetna paczka 

  

Zbiórka artykułów spożywczych i 

przemysłowych dla osób 

potrzebujących. 

wg. 

potrzeb 

Pomoc w organizowaniu na terenie 

szkoły imprez okolicznościowych 

Pomoc w organizowaniu imprez 

szkolnych. 

wg. 

potrzeb 

 

 

 

W CZASIE PRACY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU MOGĄ ZOSTAĆ 

DOPISANE KOLEJNE AKCJE NA RZECZ WOLONTARIATU  

 

Koordynator i Opiekun Wolontariatu 

Ewa Ossowska-Knapczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


