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PLAN SZKOLNEGO WOLONTARIATU 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

Postanowienia ogólne 

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

wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie. 

2. Wolontariusz- to 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 uczniów, którzy chcą pomagać innym , reagować 

czynnie na potrzeby środowiska, 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. Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów. 

3. Nauka samorządności. 

4. Przygotowywanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza. 

 

Wolontariusze 

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

2. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. 

3. Wolontariusz kieruje się życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych. 

4. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę 

wolontariatu, być przykładem dla innych. 

 

Regulamin Szkolnego Wolontariatu 

1. Każdy uczeń  Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej 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.  

 

Struktura  Klubu Wolontariatu 

1. Koordynator Szkolnego Wolontariatu - mgr Agnieszka Szkop 

2. Nauczyciel wspierający - mgr Agnieszka Mosakowska 
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Harmonogram Działań 

Zadania Termin realizacji 

 zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska Październik 2020 

 udział w akcji Góra Grosza 

 zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z Domu Dziecka 

 zbiórka przyborów szkolnych, słodyczy i żywności dla 

Polaków na Kresach 

Grudzień 2020 

Listopad 2020 

Listopad 2020 

 zbiórka żywności dla najuboższych  

 zbiórka środków higienicznych dla Hospicjum  

 akcja adwentowa(sprzedaż świec i bombek) 

 jałmużna wielkopostna( baranki wielkanocne i sprzedaż 

świec) 

Listopad/grudzień 2020 

Listopad/Grudzień 2020 

Grudzień 2020 

 

Marzec 2021 

 udział w ramach organizacji finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy-zbiórka do puszek 

Styczeń 2021 

 dzień integracji środowiska szkolnego Maj 2021 

 podsumowanie efektów całorocznej działalności-

sprawozdanie 

Czerwiec 2021 

 

Wszystkie zaplanowane działania będą realizowane we współpracy z wychowawcami oraz 

Samorządem Uczniowskim. 


