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„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 nauczycieli i uczniów, 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 uczniów do podejmowania pracy wolontariusza. 

4. Umożliwianie uczniom podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy. 

5. Wspieranie ciekawych inicjatyw i działań edukacyjnych. 

6. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach. 

7. Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów. 

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. 

 
Struktura klubu wolontariusza 

 
1. Na czele klubu wolontariusza stoi opiekun koła wolontariatu Anna Mackiewicz- Wójcik 

2. Nauczyciele wspierający to p. Justyna Rudnicka. 
 

 

 

 



 
 

ZADANIA 

 
 

TERMIN REALIZACJI 

 
 

UWAGI 

1. Akcja rekrutacyjna w szkole. 

2. Planujemy całoroczną pracę 

Klubu. Wspólne przyjęcie planu 

działania. Wybory liderów. 

3. Udział w akcji Sprzątanie 

Świata- dbanie o czystość 

wokół szkoły. 

WRZESIEŃ  

1. Zbiórka zniczy - AKCJA 

ZNICZ. 
2. Zakładka na stronie internetowej 

szkoły – Szkolny Wolontariat. 
Informacje o działalności. 

3. 25 PAŹDZIERNIKA - DZIEŃ 
KUNDELKA, DZIEŃ 
USTAWY O OCHRONIE 
ZWIERZĄT. Zbieranie suchej 

karmy dla zwierząt znajdujących 

się w schronisku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK 

 

1. Akcja Znicz- Hołd dla 

zmarłych – zapalamy znicze 

na opuszczonych grobach.  

2. Zbiórka darów dla Fundacji 

Gajusz w Łodzi - 

,,Wyprawka do pałacu Tuli- 

Luli”. 

 

 

 

 

 

LISTOPAD 

 



1. Obchody DNIA 

WOLONTARIUSZA (5 

grudzień) – gazetka 

okolicznościowa. 
2. Szkolne obchody Dnia Dobrych 

Uczynków 6 grudnia 

przeprowadzenie akcji ,,Cichy 

przyjaciel”. Napisanie 

anonimowo ciepłych i miłych 

słów dla przyjaciół/ znajomych 

ze szkoły. Zachęcanie uczniów 

do bezinteresownej pomocy 

kolegom/ koleżankom. 

3. Przekazanie darów dla 

mieszkańców ,,Tuli 

Luli”. 

 

 

 

 

 

 

 

GRUDZIEŃ 

 

1. Podsumowanie efektów 

dotychczasowej działalności 

– sprawozdanie.  

2. Spotkanie z wolontariuszami 

– słodki upominek.  

 

 

 
 

STYCZEŃ 

 

1. Zbiórka artykułów 

papierniczych i słodyczy dla 

Zespołu Szkół Specjalnych w 

Mocarzewie.  

 
 

 
 

LUTY/MARZEC 

 



1. Zbiórka używanych książek 

,,Drugie życie książki”. 

 

2. Przekazanie darów dla 

Zespołu Szkół Specjalnych w 

Mocarzewie. 

 

 

 

 

 

KWIECIEŃ/MAJ 

Współpraca z biblioteką 

szkolną. 

1. Podsumowan
ie efektów 

całorocznej działalności - sprawozdanie 
2. Spotkanie z 

wolontariuszami - słodki upominek. 

 
 

CZERWIEC 

 

 Inne: 
– współpraca z Samorządem 
Uczniowskim, 
– współpraca ze środowiskiem 
lokalnym, 
– pomoc w sklepiku szkolnym, 
– udział w ,,Zakęconej Akcji”, 
polegającej na zbiórce plastikowych 
nakrętek by wspierać osoby 
niepełnosprawne, 
– zbiórka baterii i makulatury, 
– organizacja dodatkowych akcji 
charytatywnych i zbiórek w zależności od 
potrzeb.  

W ciągu całego roku  

 

 

                                                                                           Opiekun Koła Wolontariatu 

 

                                                                                                 Anna Mackiewicz- Wójcik 


