
 

 

 

 

 

Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu 

na rok szkolny 2022/2023 
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„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 

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 dzieci z klas 8, którzy ukończyli 13 lat i 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. Zapoznawanie z ideą wolontariatu. 

3.Przygotowywanie dzieci do podejmowania pracy wolontariusza. 

4.Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy. 

5.Wspieranie ciekawych inicjatyw, działań edukacyjnych. 

6.Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach. 

7.Rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci. 

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. 

OBSZARY DZIAŁANIA 

1.Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:  

środowisko szkolne oraz środowisko pozaszkolne. 

Struktura klubu wolontariusza 

1.Na czele SKW stoi opiekunka: 

p. Izabela Pryga – Kopyść - koordynator,  

2. Spośród wolontariuszy wybieramy Radę Wolontariatu: 3 liderów. 

3. Spotkanie i zebrania SKW odbywają się systematycznie ( raz w miesiącu lub jeśli 

jest potrzeba to częściej). 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZADANIA TERMIN 

REALIZACJI 

Uwagi 

Akcja rekrutacyjna. Kontynuowanie  

Szkolnego Koła Wolontariatu. 

Pozyskiwanie nowych członków. 

Promowanie SKW.  

Zamieszczenie informacji o 

wolontariacie na stronie internetowej 

szkoły i FB. 

 

Wrzesień 

Osoby odpowiedzialne: 

Opiekunki Koła SKW 

 

Uaktualnienie regulaminu Szkolnego 

Koła Wolontariuszy. 

Wrzesień 

Październik 

Osoby odpowiedzialne: 

Opiekunki Koła SKW 

Spotkanie organizacyjne. Omówienie 

celów i zadań pracy .  Zapoznanie z 

zasadami działania wolontariatu. 

Omówienie cech wolontariusza 

Wrzesień Osoby odpowiedzialne: 

Opiekunki Koła SKW 

Szkolenie wolontariuszy. 

Wybory liderów. Wspólne przyjęcie 

planu. Konkurs na logo SKW. 

Październik Osoby odpowiedzialne: 

Opiekunki Koła SKW 

 

Zbiórka nakrętek „Nakrętki dla 

Lenki” 

Cały rok Współpraca z panią Joanną 

Kordaszewską 

Pomoc koleżeńska Cały rok Osoby odpowiedzialne: 

Opiekunki Koła SKW 

Kontynuacja współpracy z 

Samorządem Uczniowskim.   

  

 

 

Cały rok Osoby odpowiedzialne: 

Samorząd Uczniowski 

Opiekunki Koła SKW 

Zbiórka karmy, koców, obroży i 

smyczy dla Schroniska dla 

Bezdomnych Zwierząt w Bolesławiu. 

Październik -  

 

Osoby odpowiedzialne: 

Opiekunki Koła SKW 



 

Zadania z planu pracy są elastyczne wg. potrzeb jakie wynikną w ciągu roku. 

 

 

 

 

 

 

Udział w akcji „Góra grosza”    Listopad - 

Grudzień 

 

Osoby odpowiedzialne: 

Opiekunki Koła SKW 

 

Udział w akcji „Marzycielska Poczta” 

Wykonanie kartek 

bożonarodzeniowych dla chorych 

dzieci przebywających w szpitalach. 

 

Grudzień 

Osoby odpowiedzialne: 

Opiekunki Koła SKW 

Współpraca ze szpitalem, w 

którym przebywają bardzo 

chore dzieci. 

Międzynarodowy Dzień 

Wolontariusza 5 grudnia –gazetka 

szkolna dotycząca idei pomagania 

 

Grudzień 

Osoby odpowiedzialne: 

Opiekunki Koła SKW 

 

Pomoc w organizacji Dnia 

Przedszkolaka 

Luty -Marzec Osoby odpowiedzialne: 

Opiekunki Koła SKW 

 

„Cała Polska czyta dzieciom” -  

czytanie dla dzieci z klas 1-3 

Cały rok szkolny Osoby odpowiedzialne: 

Opiekunki Koła SKW 

 

„Tydzień dobrych uczynków ”-  

drzewo dobrych uczynków 

Maj Osoby odpowiedzialne: 

Opiekunki Koła SKW 

Podsumowanie efektów całorocznej 

działalności - sprawozdanie 

Czerwiec Osoba odpowiedzialna: 

I.Pryga- Kopyść 



Sposoby ewaluacji: 

- dzienniczek wolontariusza – 30 godz. 

- ankieta dla wolontariuszy 

- sprawozdanie z pracy Szkolnego Koła Wolontariatu na koniec roku szkolnego 

- rejestr akcji charytatywnych 

- informacje zamieszczone na stronie internetowej szkoły z przeprowadzonych przez 

wolontariuszy działań 

- podziękowania od oraz dla osób  

Planowane efekty: 

- dostarczenie młodzieży propozycji alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 

-  wzrost świadomości dotyczącej ludzi potrzebujących. 

- wykazywanie odpowiedzialności za swoje czyny oraz wyrozumiałości w stosunku do 

innych.  

- troska o dobro innych, uczenie bycia miłym, uśmiechniętym, przyjaznym. 

- wykazywanie się inicjatywą, empatią i cierpliwością. 

-pomaganie innym kierując się otwartością, serdecznością, wytrwałością, 

tolerancją, wrażliwością oraz bezinteresowną chęcią niesienia pomocy innym. 

 


