
PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

„Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, 

ponieważ wszelkie dobro, które dajemy 

 zatacza koło i wraca do nas.” 
      Flora Edwards 

 

Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, ( Dz.U. 2017 poz. 59) 

 

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. 

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, 

kulturalne. 

 

 

CELE DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

 
 Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie. 

 Kształtowanie postaw prospołecznych. 

 Rozwijanie empatii i tolerancji. 

 Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. 

 Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczo-

profilaktycznego. 

 Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi  

 ze środowiskiem. 

 Kształtowanie umiejętności działania zespołowego. 

 Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń. 

 Rozwijanie zainteresowań. 

 Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach. 

 Wspieranie ciekawych inicjatyw uczniowskich. 

 

OBSZARY DZIAŁANIA 

 

Środowisko szkolne 

 Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce. 

 Praca w bibliotece szkolnej. 

 Organizowanie akcji charytatywnych - zbiórek, kiermaszy. 



 Szerzenie idei wolontariatu wśród uczniów poprzez apele okolicznościowe, gazetkę szkolną, 

tablicę informacyjną, stronę internetową szkoły. 

 

Środowisko pozaszkolne 

 współpraca z lokalnymi instytucjami i organizacjami np. przedszkola, Dom Małego dziecka, 

Dom Pomocy Społecznej 

 

REALIZOWANE ZADANIA 

 

 Przybliżenie społeczności szkolnej idei wolontariatu podczas spotkań koła, godzin  

do dyspozycji wychowawcy, apeli. 

 Poznanie obszarów pomocy. 

 Poznanie zasad pracy i etyki działalności wolontariatu. 

 Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy. 

 Wywieszanie plakatów zachęcających uczniów do włączenia się w pracę Wolontariatu. 

 Zamieszczenie informacji o działalności Wolontariatu na stronie internetowej szkoły. 

 Zachęcanie uczniów do działań w Wolontariacie Szkolnym podczas rozmów prowadzonych 

przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy. 

 Lekcje wychowawcze poświęcone idei Wolontariatu. 

 Nawiązanie współpracy z lokalnymi firmami i zakładami pracy. 

 Spotkanie z przedstawicielem PCK. 

 Zebrania członków Wolontariatu zgodnie z harmonogramem. 

 Monitorowanie działalności wolontariuszy. 

 Wymiana doświadczeń. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI  WOLONTARIUSZA 

 

Prawa wolontariusza 

 Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw. 

 Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki  

 w szkole i pomocy w domu. 

 Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników 

Wolontariatu Szkolnego. 

 Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować 

pracownika. 

 Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy. 

 Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z działań wolontariackich uprzedzając odpowiednio 

wcześniej opiekuna SKW. 

 Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem 

pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami. 

 

Obowiązki wolontariusza 

 Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Wolontariatu. 

 Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak: 

a) Zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem 

b) Zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy 

c) Zasada troski o los słabszych 

d) Zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości. 

 

 

 



Nagradzanie wolontariusza 
Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez: 

a) wyrażenie uznania słownego, 

b) pochwałę na forum szkoły, 

c) wręczenie listów pochwalnych i dyplomów. 

d) otrzymanie tytułu „Wolontariusz Roku” 

 

 

OBOWIĄZKI OPIEKUNA SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

 

 Organizowanie spotkań, rekrutacji, szkoleń dla wolontariuszy; 

 Wspieranie uczniów w trudnych sytuacjach i w razie niepowodzeń; 

 Motywowanie uczniów do działania i monitorowanie ich pracy; 

 Reprezentowanie szkolnego wolontariatu w szkole i instytucjach zewnętrznych; 

 Wspieranie i budowanie współpracy w zespole wolontariuszy; 

 Przekazywanie informacji zwrotnych, o jakości pracy i osiągnięciach; 

 Ewaluacja prowadzonych działań, w tym sprawdzenie: czy zakładany cel jest realizowany, 

czy treść i rodzaj zadań są dostosowane do uczniów, czy dzięki wolontariatowi są 

odnoszone korzyści 

 

 

 CECHY, DO KTÓRYCH DĄŻY WOLONTARIUSZ 

 
 wysoki stopień wrażliwości, 

 empatia, cierpliwość, 

 odpowiedzialność 

 współdziałanie, 

 punktualność, 

 tolerancja i akceptacja 

 dążenie do samodoskonalenia się. 

 

 

ORGANY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU: 

 

RADA WOLONTARIATU: 
zespół uczniów klas IV-VIII, składający się z jednego przedstawiciela każdego oddziału, którego 

głównym zadaniem jest: 

 uczestniczenie w zebraniach koła 

 przekazywanie informacji na temat akcji koła, 

 zgłaszanie inicjatyw uczniowskich, 

 pomoc przy realizacji działań koła 

 

PREZYDIUM WOLONTARIATU: 
dwie osoby, wyłonione z Rady Wolontariatu drogą tajnego głosowania. 

 przewodniczący 

 zastępca 
Do ich zadań należy: 

 reprezentowanie Szkolnego Koła Wolontariatu 

 koordynowanie działań SKW wynikających z planu pracy 

 współpraca z opiekunami SKW 



 

             Plan działań na rok szkolny 2018/2019 

 
Miesiąc Akcja Wolontariatu 

wrzesień  promocja idei wolontariatu wśród uczniów, nauczycieli i rodziców (godziny  

z wychowawcą, zebrania z rodzicami) 

 wybór przedstawiciela każdej klasy (IV-VIII)  do Rady Szkolnego Koła 

Wolontariatu  

 spotkanie organizacyjne - poznanie członków SKW, zapoznanie z głównymi 

ideami pracy w nowym roku szkolnym, przedstawienie pomysłów opiekunów koła 

oraz inicjatyw uczniowskich 

 spotkanie w celu zatwierdzenia planu pracy oraz wyłonienia Prezydium SKW 

 opracowanie Książeczki Wolontariusza 

 udział w zewnętrznej akcji charytatywnej na rzecz...... 

 

 

październik  konkurs na LOGO Szkolnego Koła Wolontariatu 

 ustalenie zasad przyznawania tytułu „Wolontariusz Roku” 

 zorganizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom słabszym w nauce oraz 

potrzebującym większej integracji w środowisku szkolnym (nowi uczniowie, 

uczniowie z trudnościami adaptacyjnymi) 

 przystąpienie do akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM 

 25 października - akcja charytatywna DZIEŃ KUNDELKA oraz DZIEŃ 

USTAWY o OCHRONIE ZWIERZĄT 

 akcja „Wolontariusz niesie pomocną dłoń”- pomoc wolontariacka na terenie szkoły 

(świetlica, biblioteka) 

 nawiązanie współpracy z Domem Małego Dziecka - diagnoza potrzeb 

 popołudniowe spotkanie Szkolnego Koła Wolontariatu - podsumowanie 

dotychczasowych działań, przypomnienie działań na kolejny miesiąc, zgłaszanie 

nowych inicjatyw, ewaluacja planu pracy. 

 

listopad  przystąpienie do akcji DZIECI DZIECIOM - zbiórka darów i funduszy na 

rzecz potrzebujących dzieci naszej szkoły 

 „Zakręcona akcja”- zbieramy nakrętki na cele charytatywne 

 rozpoczęcie akcji: „MARZYCIELSKA POCZTA” 

 szkolni wolontariusze czytają maluchom z pobliskich przedszkoli w ramach 

akcji  CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM (środowisko lokalne) 

 popołudniowe spotkanie Szkolnego Koła Wolontariatu - podsumowanie 

dotychczasowych działań, przypomnienie działań na kolejny miesiąc, zgłaszanie 

nowych inicjatyw, ewaluacja planu pracy. 

 

 

grudzień  akcja charytatywna na rzecz Domu Małego Dziecka (środowisko lokalne) 

 akcja „DZIECI KARTKI PISZĄ”- przygotowanie kart świątecznych dla osób 

starszych z Domu Opieki Społecznej (środowisko lokalne) 

 apel z okazji Dnia Wolontariusza - 5.12.2018r. 

 przygotowanie kartek na Boże Narodzenie dla dzieci z hospicjum 

 charytatywny koncert kolęd 

 popołudniowe spotkanie Szkolnego Koła Wolontariatu - podsumowanie 

dotychczasowych działań, przypomnienie działań na kolejny miesiąc, zgłaszanie 

nowych inicjatyw, ewaluacja planu pracy. 

 

 

 



styczeń  

 udział w WOŚP 

 pomoc koleżeńska 

 „ZAKRĘCONA AKCJA”- zbieramy nakrętki na cele charytatywne 

 popołudniowe spotkanie Szkolnego Koła Wolontariatu - podsumowanie 

dotychczasowych działań, przypomnienie działań na kolejny miesiąc, zgłaszanie 

nowych inicjatyw, ewaluacja planu pracy. 

 

luty  akcja „WOLONTARIUSZ NIESIE POMOCNĄ DŁOŃ”- pomoc 

wolontariacka na terenie szkoły (świetlica, biblioteka) 

 DZIECI DZIECIOM - zbiórka darów i funduszy na rzecz potrzebujących 

dzieci naszej szkoły 

 popołudniowe spotkanie Szkolnego Koła Wolontariatu - podsumowanie 

dotychczasowych działań, przypomnienie działań na kolejny miesiąc, zgłaszanie 

nowych inicjatyw, ewaluacja planu pracy. 

 

 

marzec  „PEŁNA MISKA DLA PIESKA I KOTKA Z SCHRONISKA”- akcja 

charytatywna na rzecz bezdomnych zwierząt z łódzkich schronisk 

 przygotowanie kartek na Wielkanoc dla dzieci z hospicjum 

 popołudniowe spotkanie Szkolnego Koła Wolontariatu - podsumowanie 

dotychczasowych działań, przypomnienie działań na kolejny miesiąc, zgłaszanie 

nowych inicjatyw, ewaluacja planu pracy. 

 

 

kwiecień  kontynuacja akcji: „MARZYCIELSKA POCZTA” 

 pomoc koleżeńska 

 akcja „DZIECI KARTKI PISZĄ”- przygotowanie kart świątecznych dla osób 

starszych z Domu Opieki Społecznej (środowisko lokalne) 

 popołudniowe spotkanie Szkolnego Koła Wolontariatu - podsumowanie 

dotychczasowych działań, przypomnienie działań na kolejny miesiąc, zgłaszanie 

nowych inicjatyw, ewaluacja planu pracy. 

 

 

maj  19.05.2019 r. Dzień Dobrych Uczynków 

 „ZAKRĘCONA AKCJA”- zbieramy zakrętki na cele charytatywne 

 popołudniowe spotkanie Szkolnego Koła Wolontariatu - podsumowanie 

dotychczasowych działań, przypomnienie działań na kolejny miesiąc, zgłaszanie 

nowych inicjatyw, ewaluacja planu pracy. 

 

 

czerwiec  podsumowanie pracy SKW- spotkanie z wolontariuszami 

 przyznanie tytułów „Wolontariusz Roku” 

 zgłoszenie inicjatyw członków SKW do pracy na kolejny rok szkolny 

 

 

 

SPOSOBY EWALUACJI PRACY KOŁA: 

 Sprawozdanie z pracy Wolontariatu Szkolnego na koniec roku szkolnego, wnioski  

i rekomendacje do dalszej pracy. 

 Rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni Wolontariusze. 

a) Zdjęcia z imprez, akcji. 

b) Informacje na stronie internetowej szkoły. 

c) Informacje w gazetce szkolne 



 

Załącznik nr 1 

 

ZGODA RODZICA 

Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………… 

                                                                                                         (imię i nazwisko ucznia) 

w akcjach Szkolnego Koła Wolontariatu działającego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Łodzi. 

Telefon kontaktowy ….......................................... 

 

Data i czytelny podpis rodzica 

….................................. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

 

ZGODA RODZICA 

Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na umieszczenie wizerunku mojego dziecka, działającego  

w Szkolnym Kole Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 3 w Łodzi, na stronie internetowej szkoły  

lub w gazetce szkolnej.………………………………………………………………… 

                                                                            (imię i nazwisko ucznia) 

 

Telefon kontaktowy …................................. 

 

Data i czytelny podpis rodzica 

….................................. 

 


