
PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza 

w Mszczonowie 

 

 

„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 Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza 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. 

Plan działania: 

1. Zebranie listy uczniów chętnych do pracy w wolontariacie. 

2. Uzyskanie zgody na uczestnictwo syna/córki w pracy koła. 

3. Rozpoznanie potrzeb środowiskowych (nawiązanie współpracy z proboszczami parafii 

naszego miasta, miejskim wolontariatem oraz fundacją „Uśmiech Dziecka”). 

4. Podejmowanie działań zgodnie z istniejącymi potrzebami w najbliższym środowisku. 

 

PLANOWANE DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE 

Wrzesień 2022 

 Akcja rekrutacyjna w szkole. Promocja SKW. 

 Planowanie rocznej pracy, przyjęcie planu działania. 

 Gazetka informacyjna o pracy klubu. 

 Spotkanie wolontariuszy. 

 Udział w akcji „Opatrunek na  ratunek” 

Październik 2022 

 Wolontariusz niesie pomocną dłoń – działania w zależności od potrzeb i możliwości 

 Pomoc w bibliotece szkolnej (współpraca z nauczycielem bibliotekarzem) - działania w 

zależności od potrzeb i możliwości 

 Zbiórka talenciaków – akcja Lidl (do końca trwania) 

 

 Udział w akcji „Kup Pan szczotkę” 

 

 Zbiórka pustych opakowań po tuszach do drukarek atramentowych – cały rok 

 

 Zbiórka opakowań po kleju Amos – cały rok. 



 Dyżury w sklepiku szkolnym – we współpracy z Samorządem Uczniowskim 

 

 Pomoc nauczycielom w pełnieniu dyżurów (dwa razy w tygodniu przez cały rok)- 

- we współpracy z nauczycielami dyżurującymi w budynku A i B. 

 

 Akcja ZNICZ – porządkowanie grobów – we współpracy z wychowawcami klas 

 

 Przystąpienie do akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – we współpracą z pedagogiem szkolnym 

i biblioteką. 

 

 Zajęcia w świetlicy szkolnej – we współpracy z nauczycielami świetlicy 

 

 Zajęcia w świetlicy terapeutycznej  

Listopad 2022 

 Dzień Tolerancji (gazetka, konkurs plastyczny)- we współpracy z katechetami. 

 Zorganizowanie Międzynarodowego Dnia Życzliwości – we współpracy z wychowawcami 

klas 4 

 Udział w akcji „Szlachetna paczka” – we współpracy z Fundacją Pomagam w Potrzebie 

Grudzień 2022 

 Obchody Dnia Wolontariusza (gazetka ścienna)  

 Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych – we współpracy ze świetlicą 

„Uśmiech Dziecka” 

 Mikołajkowe spotkanie piernikowe dla uczniów objętych pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną. 

 Przygotowanie pierników dla pensjonariuszy Domu Seniora. 

 Konkurs Bożonarodzeniowy i kiermasz (w miarę możliwości) – we współpracy ze świetlicą 

Uśmiech Dziecka i nauczycielem plastyki 

 Jasełka (w miarę możliwości)– we współpracy ze świetlicą Uśmiech Dziecka 

Styczeń - luty 2023 

 Dzień chorego – „Marzycielska Poczta”  (wykonanie kartek dla osób chorych w naszej 

gminie)- We współpracy z Gminnym Centrum Pomocy Społecznej w Mszczonowie. 

 Gramy  z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy – kawiarenka (w miarę możliwości) 

 Spotkanie z Wolontariuszami – podsumowanie I półrocza. 

Marzec – maj 2023 

 Dzień kolorowej skarpetki  

 Dzień świadomości autyzmu (gazetka) 



 Sadzenie żonkili w rocznicę powstania w getcie  warszawskim. 

 Szkolne obchody Dnia Dobrych Uczynków. 

Czerwiec 2023 

 Spotkanie wolontariuszy podsumowujący cały rok pracy. 

 Sprawozdanie z całego roku pracy. 

Dodatkowe działania: 

 Dbanie o czystość wokół szkoły, pomoc w pielęgnowaniu rabatów kwiatowych – 

jesień, wiosna 
 

 Udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły i w środowisku 

lokalnym – cały rok wg. potrzeb. 

 

 Szukanie osób potrzebujących i udzielanie im pomocy – w miarę potrzeb. 

 

 Kiermasze i loterie – w miarę potrzeby 

 

 Wsparcie uczniów niepełnosprawnych w ramach innowacji „Nauka czystości” (w 

miarę możliwości) 

 

 

UWAGI: 

 Po uzyskaniu zgody od rodziców spotkania członków koła odbywać się będą wg. 

potrzeb. 

 Po rozpoznaniu potrzeb szkolni wolontariusze podejmą się realizowania 

wyznaczonych zadań w odpowiednich sekcjach. 

 Warunkiem przynależności do koła jest reprezentowanie godnej postawy 

uczniowskiej, wywiązywanie się z obowiązków szkolnych. 

 Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu cechują się szczególną wrażliwością, 

poczuciem obowiązku, sumiennością, szacunkiem do każdego człowieka oraz 

empatią. 

 Szkolne Koło Wolontariatu współpracuje z instytucjami działającymi na terenie 

szkoły. 

 

NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY: 

 Wpis na świadectwo ukończenia szkoły jest możliwy dla wolontariuszy, którzy 

przepracują na rzecz wolontariatu minimum 8 miesięcy w wymiarze 30 godz., z czego  



95% , czyli 28,5 godz. zostanie zrealizowana do maja. O przyznaniu wpisu decyduje: 

dyrektor, wychowawca, koordynator wolontariatu oraz opiekun Samorządu 

Uczniowskiego. 

 Wyrażenie uznania słownego. 

 Pochwała na forum szkoły. 

 Wręczenie dyplomów. 

 3 najbardziej aktywnych wolontariuszy, którzy przepracowali na rzecz wolontariatu 

największą liczbę godzin otrzyma  na koniec roku bon o wartości 100 zł do 

wykorzystania w Empiku. 

Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności 

wolontariatu.  

 

STRUKTURA SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU: 

Na czele Szkolnego Koła Wolontariatu w roku szkolnym 2022/23 stoi koordynator: 

Małgorzata Sokołowska 

Pozostali opiekunowie: 

 Beata Szustkiewicz; 

 Małgorzata Jakubiak; 

 Edyta Fedorowicz; 

 Anna Matyjas; 

 Wioletta Dąbrowska; 

 Urszula Błońska 

 Marta Krzemińska 

 Anna Penczonek 

 Magdalena Kurzepa 

 Katarzyna Malinowska 

 Barbara Kociszewska 

 


