
 

Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu 

 na rok 2017/2018 

 

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, 
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, 

z jakim tej pomocy się udziela.” 

                                                            Jan Paweł II 

 

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

Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. 

 Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy 

chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, 

inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy 

charytatywne i kulturalne. 

 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. 

9. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze 

wolontariackim oraz wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz 

szkoły i środowiska szkolnego 

 Angażowanie ludzi młodych do działań w wolontariacie może odbywać się poprzez: 

· wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze, 

· organizowanie spotkań informacyjnych o Kole Wolontariusza, przekazywanie 

informacji o działalności Koła za pośrednictwem np. gazety lokalnej oraz szkolnej strony 

internetowej, 

· przygotowanie gazetek tematycznych, 

· popularyzowanie idei wolontariatu w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza (5 grudnia, który został 

ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997 r.) 

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu 

1. Każdy uczeń Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach 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. Wolontariusz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy. 

6. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie nawzajem. 

7. Niestosowanie się do regulaminu spowoduje skreślenie ucznia z listy Klubu. 

Działania Szkolnego Klubu Wolontariatu obejmują: 



teren szkoły: 

 pomoc w lekcjach uczniom słabszym 

 zbiórki zabawek, słodyczy, kwesty, sprzedaż zniczy,  

 akcje tematyczne, 

 zabawy charytatywne 

instytucje, ośrodki itp. 

 Przedszkole Samorządowe w Karnicach 

Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu 

Wrzesień  

1. Powołanie Koła i zebranie chętnych uczniów. 

2. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu. 

3. Zorganizowanie konkursu na nazwę i logo koła. 

4. Udział w akcji: " Sprzątanie Świata" 

Październik 

 1. Przystąpienie do Szkół UNICEF. 

2. Zapoznanie uczniów z rodzajem działalności związanej z UNICEF i założeniami tej organizacji. 

3. Przystąpienie do akcji " Czytamy Przedszkolakom..." i zorganizowanie spotkań z małymi dziećmi. 

4. Zorganizowanie akcji „Znicz, pamiętam…”. 

5. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji. 

Listopad 

 1. Przeprowadzenie akcji „Czytamy Przedszkolakom...” 

2. "Dyskoteka andrzejkowa dla najmłodszych”. 

3. Przygotowanie loterii fantowej z okazji mikołajek. 

4. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji. 

5. Zbieranie karmy dla zwierzat w Sosnowicach. 

Grudzień 



 1. Przeprowadzenie akcji „Czytamy Przedszkolakom...” zaproszenie gościa na czytanie bajek dzieciom z 

okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

2. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji. 

3. Obchody Dnia Wolontaiusza. 

4. Dostarczenie karmy dla zwierząt w Sosnowicach. 

Styczeń  

1. Udział w akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę…” 

3. Przeprowadzenie akcji „Czytamy Przedszkolakom...” 

4. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji. 

5. Przystąpienie do akcji WOŚP. 

6. Zbieranie karmy dla zwierzat w Sosnowicach. 

Luty 

 1. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji 

2. Przeprowadzenie akcji „Czytamy Przedszkolakom...” 

3. Dostarczenie karmy dla zwierząt w Sosnowicach. 

Marzec  

1. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji. 

2. Przeprowadzenie akcji „Czytamy Przedszkolakom..” 

3. Zbieranie karmy dla zwierząt w Sosnowicach. 

Kwiecień  

1. Przeprowadzenie akcji „Czytamy Przedszkolakom...” 

2. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji. 

3. Zorganizowanie akcji - "Przynieś Pluszaka dla Strażaka". 

4. Zbieranie karmy dla zwierząt w Sosnowicach. 

Maj 

 1. Przeprowadzenie akcji „Czytamy Przedszkolakom...” 



2. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji. 

3. Zbieranie karmy dla zwierząt w Sosnowicach. 

Czerwiec 

 1. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji. 

2. Przeprowadzenie akcji „Czytamy Przedszkolakom...”zaproszenie gościa do czytania dzieciom. 

3. Dostarczenie Karmy dla zwierząt w Sosnowicach. 

3. Podsumowanie pracy w całym roku szkolnym. 


