
PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU W ROKU SZKOLNYM 

2022/2023. 
  

„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, wykraczające 

poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie. 
Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, 

w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. 
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. 
*Nauka samorządności. 
Wolontariusze 
*Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym. 
*Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. 
*Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich. 
*Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, 

być przykładem dla innych. 
Cechy wolontariusza: 
· dużo optymizmu i chęci do działania 
· motywacja do niesienia pomocy potrzebującym, 
· umiejętność gospodarowania czasu, 
· odwaga, empatia i otwartość, 
· odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność, 
· kultura osobista. 
Cele Szkolnego Koła Wolontariatu: 
1. Niesienie pomocy innym. 
2. Wykształcenie umiejętności właściwego i przyjaznego komunikowania się z drugim 

człowiekiem. 
3. Czerpanie zadowolenia i satysfakcji z bezinteresownej działalności na rzecz innych. 
4. Pokazanie innym, jak można spędzić pożytecznie wolny czas. 
5. Zintegrowanie ze sobą uczniów z różnych zespołów klasowych. 
6. Rozwijanie twórczych postaw i uczuć empatycznych. 
7. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej. 
8. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego. 
 
 



ZAPLANOWANE DZIAŁANIA FORMA REALIZACJI TERMIN REALIZACJI 
Nabór uczniów do SKW. 
Rozmowy indywidualne z 
uczniami. 

Zgłoszenia uczniów do SKW wrzesień 

Spotkanie informacyjne dla 
uczniów zainteresowanych 
działalnością w 
wolontariacie. 

Spotkanie, prezentacja, 
pogadanka. 

pierwszy tydzień 
października 

Gazetka informacyjna 
o pracy klubu. 

Wykonanie przez 
wolontariuszy gazetki 
informacyjnej oraz 
promującej wolontariat. 

październik 

Pomoc wolontariuszy w 
bibliotece 
– porządkowanie zbiorów 
bibliotecznych, 
- popularyzowanie 
czytelnictwa. 

 

Układanie książek, pomoc w 
segregacji i naprawie 
(współpraca z nauczycielem 
bibliotekarzem) 

wg potrzeb 

Wolontariusz niesie 
pomocną dłoń – działania 
w świetlicy szkolnej. 

 

Czytanie bajek 
Organizowanie gier, zabaw 
(współpraca z nauczycielami 
świetlicy) 

wg potrzeb 

Pomoc koleżeńska Pomoc koleżeńska w 
odrabianiu lekcji. 

wg potrzeb 

Współpraca z „domem 
tymczasowym dla zwierząt”. 

Organizacja zbiórki karmy, 
środków opatrunkowych, 
koców, smyczy, zabawek; 

wg potrzeb 

Międzynarodowy Dzień 
Wolontariusza ,,Bądź 
otwarty i wrażliwy na 
potrzeby innych” 

Plakaty, prezentacje 
odnośnie wolontariatu 

listopad/grudzień 

 Międzynarodowy Dzień 
Osób Niepełnosprawnych, 
szkolny konkurs plastyczny. 

Plakaty, prezentacje listopad/grudzień 

Przygotowanie cyklu 
pokazów odnośnie pierwszej 
pomocy dla młodszych 
kolegów i koleżanek 

Szkolenia dla młodszych 
uczniów; prezentacja 
multimedialna, pokazy, 

wg potrzeb 
 

  AKCJA ZNICZ  porządkowaniu cmentarza październik, listopad, maj, 
czerwiec 

Współpraca z SU Organizowanie imprez 
okolicznościowych 

wg potrzeb 

Włączenie się do akcji 
„Mikołajki” dla dzieci 
przebywających w szpitalu. 

Zbiórka zabawek, artykułów 
papierniczych. 

listopad 

Szlachetna paczka Zbiórka artykułów 
spożywczych i 
przemysłowych dla osób 
potrzebujących. 

grudzień, kwiecień 

Przygotowanie kartek 
świątecznych dla 

Przy współpracy z 
wychowawcami wykonanie 
kartek światecznych 

grudzień, kwiecień 



podopiecznych Domu 
Seniora. 

DZIEŃ CHOREGO – 
„Marzycielska poczta” 
przygotowanie kartek dla 
chorych dzieci. 

Przygotowanie kartek dla 
chorych dzieci ( przy 
współpracy z 
wychowawcami klas 1-3) 

styczeń/luty 

   

Zbiórka dla DOMU 
SAMOTNEJ MATKI. 

Zbiórka zabawek, artykułów 
papierniczych, kosmetyków, 
chemii  

kwiecień/maj 

Szkolne obchody Dnia 
Dobrych Uczynków, 
przeprowadzenie 
akcji ,,Podziel się czymś 
słodkim kolego". 

Przy współpracy z 
wychowawcami organizacja 
„Dnia Słodkości” w szkole. 

maj 

 

Ze względu na sytuację panującą w kraju (pandemia) oraz w związku z nawiązywaniem 

nowych ścieżek kontaktu zaplanowane akcje i imprezy mogą ulec zmianie. 


