
 

 

Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu 

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  

w Janowszczyźnie  

 

Rok szkolny 2017/2018 

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;  

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi…” 

Jan Paweł II 

 

 

Postanowienia ogólne 

Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające  

poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 

 

Wolontariusz to osoba, która bez wynagrodzenia niesie pomoc, angażuje się w pracę na rzecz 

osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Pracuje w instytucjach 

publicznych, placówkach kultury, organizacjach pozarządowych, sportu i wielu innych. 

Wolontariuszy można spotkać między innymi w domach dziecka, domach pomocy 

społecznej, hospicjach, muzeach i schroniskach dla zwierząt. Wolontariuszem może być 

każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest 

potrzebna. 

 

Koło Wolontariatu skierowane jest do osób, którzy chcą pomagać innym, wspomagać  

różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. 

 

 

 



Cele i założenia 

1. Działalność na rzecz społeczności szkolnej oraz środowiska lokalnego. 

2. Zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu. 

3. Przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariusza. 

4. Organizowanie i wspieranie ciekawych inicjatyw wolontarystycznych w mieście, 

regionie, kraju. 

5. Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz osób potrzebujących pomocy. 

6. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach. 

7. Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi: stowarzyszeniami, 

fundacjami działającymi na rzecz osób potrzebujących. 

8. Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży. 

9. Nauka samorządności. 

 

 

Wolontariusze 

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym. 

2. Członek klubu kieruje się bezinteresownością, chęcią niesienia pomocy, życzliwością,  

troską o innych. 

3. Wolontariusz zna plan pracy, zakres obowiązków i ich przestrzega. 

4. Członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promuje ideę wolontariatu, jest 

przykładem dla innych. 

 

 

Struktura klubu wolontariusza 

Na czele koła wolontariatu stoją opiekunowie Edyta Płocharczyk, Grzegorz Makal. 

 

 

Działania Szkolnego Koła Wolontariatu obejmują: 

a) teren szkoły:  

 zbiórka zniczy przed Wszystkimi Świętymi;  

 zbiórka nakrętek;  

 akcje tematyczne;  

 zabawy charytatywne;  

 włączanie się w przygotowanie Szlachetnej Paczki; 



 bieżące potrzeby szkoły. 

 

b) teren poza szkołą: 

 zbiórki pieniężne oraz rzeczowe na rzecz osób potrzebujących z lokalnego 

środowiska; 

 akcje pomocowe na rzecz potrzebujących  (ubogich, chorych itp.) i przy współpracy 

instytucji i organizacji. 

 

 

Planujemy współpracę z: 

1. Sokólskim Funduszem Lokalnym 

2. Środowiskowym Domem Samopomocy 

3. Ośrodkiem Szkolno-wychowawczym w Sokółce 

4. Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sokółce 

5. Schroniskiem dla Zwierząt w Sokółce 

6. Powiatowym Zarządem Dróg 

7. Caritas Polska 

8. Parafia Św. Rocha w Janowszczyźnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Harmonogram Pracy  

Szkolnego Koła Wolontariatu 

 

Zadania Termin realizacji Uwagi 

1.Akcja rekrutacyjna w szkole. Promocja 

Szkolnego Koła Wolontariatu. 

2.Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu.  

3.Prawa i obowiązki wolontariusza.  

4.Zorganizowanie konkursu na nazwę i logo 

koła.  

5.Bieżąca pomoc uczniom naszej szkoły i ich 

rodzinom będącym w trudnej sytuacji 

życiowej. 

6.Sprzątanie Świata. 

wrzesień Odpowiedzialni:  

 

opiekunowie koła 

wychowawcy klas 

1.Bieżąca pomoc uczniom naszej szkoły i ich 

rodzinom będącym w trudnej sytuacji 

życiowej. 

2.Porządkowanie opuszczonych grobów na 

cmentarzu parafialnym i zapalenie zniczy. 

3.Zajęcia rozwijające zainteresowania i 

uzdolnienia uczniów. 

październik opiekunowie koła 

wychowawcy klas 

1.Wizyty w przedszkolu w ramach akcji 

„Cała Polska czyta dzieciom”. 

2. Pomoc w odrabianiu lekcji w świetlicy 

szkolnej. 

listopad opiekunowie koła 

1. Obchody DNIA WOLONTARIUSZA (5 

grudzień) – gazetka okolicznościowa. 

2.Pomagamy ptakom przetrwać zimę – 

wykonanie karmnika dla ptaków.                 

3. Pomoc przy organizacji Wigilii Szkolnej. 

4.Bieżąca pomoc uczniom naszej szkoły i ich 

rodzinom będącym w trudnej sytuacji 

życiowej.                                                        

grudzień opiekunowie koła 



1. Współpraca z Ośrodkiem Kultury w  

ramach organizacji Finału WOŚP.  

2. Bieżąca pomoc uczniom naszej szkoły i 

ich rodzinom będącym w trudnej sytuacji 

życiowej. 

3. Organizacja „Fajnej przerwy”. 

styczeń opiekunowie koła 

1.Przygotowanie kartek wielkanocnych.  

2.Szkolna zbiórka słodkości do  

wielkanocnego koszyka. 

3.Wielkanocna zbiórka żywności do Banku 

Żywności. 

4.Bieżąca pomoc uczniom naszej szkoły i ich 

rodzinom będącym w trudnej sytuacji 

życiowej. 

luty/marzec opiekunowie koła 

wychowawcy klas 

1. Bieżąca pomoc uczniom naszej szkoły i 

ich rodzinom będącym w trudnej sytuacji 

życiowej. 

2. Organizacja „Fajnej przerwy”. 

kwiecień/maj opiekunowie koła 

Podsumowanie efektów całorocznej 

działalności- sprawozdanie. 

 

czerwiec opiekunowie koła 

 

 

 


