
Plan pracy Klubu Wolontariatu w PSP im. Jana Pawła II w Zbludowicach 

na rok szkolny 2022/2023 

„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. 

Klubu Wolontariatu skierowany 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: 

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. 

9. Uwrażliwienie na niesienie pomocy potrzebującym. 

 

Wolontariusze: 

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

2. Działalność klubu 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. 

6. Opiekunowie klubu wolontariatu odpowiedzialne są za prowadzenie Kart Wolontariuszy 

 

Struktura klubu wolontariusza 

1. Na czele klubu wolontariusza stoją opiekunowie klubu wolontariatu Anna Majsak i Luiza 

Wojciechowska – Zoch 

2. Nauczyciel wspierający na poziomie klas 4-7 opiekunowie SU: Monika Durlik i Małgorzata 

Górewicz 

Opiekunowie PCK: Barbara Więckowska, Elżbieta Stramska, Agnieszka Kowalska, Justyna Kawacz – 

Piątek 

Opiekunowie Drużyny Harcerskiej: Marta Kiełb i Monika Czaja 

 

3. Wolontariusze wspierający i pomagający w działaniach Klubu Wolontariusza: każdy nauczyciel, 

pracownik szkoły oraz rodzice 

 

TERMIN 

REALIZACJI 

ZADANIA TERMIN REALIZACJI 

UWAGI 

 

UWAGI WSPÓŁPRACA 

WRZESIEŃ 1. Akcja rekrutacyjna w szkole. 

Promocja KW 

2. Planujemy całoroczną pracę 

Klubu. Wspólne przyjęcie planu 

działania. Wybór Klubu Wolontariusza 

3. Założenie indywidualnych Kart 

Wolontariusza 

4. Gazetka informacyjna o pracy 

klubu. 

5. Udział w "Zakręconej Akcji", 

polegającej na propagowaniu 

zbiórki plastikowych nakrętek, 

by wspierać absolwenta naszej szkoły 

6. Dbanie o czystość wokół 

szkoły, pomoc w pielęgnowaniu 

rabatek roślinnych.  

7. Rozpropagowanie akcji „Prezent dla 

potrzebujących” - dobrowolna zbiórka 

puszek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały 

rok 

SU 

Mały SU 

PAŹDZIERNIK 1. Zbiórka zniczy - AKCJA 

ZNICZ, porządkowanie grobów 

żołnierskich wizyta na cmentarzu 

(listopad) 

 

 GRUPA 

HARCERSKA 



 2. 25 PAŹDZIERNIKA  (ogłoszenie 

Akcji, czas realizacji 25.10 – 25.11 )- 

DZIEŃ 

KUNDELKA, DZIEŃ 

USTAWY O OCHRONIE 

ZWIERZĄT . Zbieranie suchej i mokrej 

karmy, kocy, akcesoriów dla zwierząt 

znajdujących się w schronisku w Bilczy 

 

LISTOPAD 1. Udział w Akcji "Góra Grosza" 

we współpracy z SU (21 listopad - 2 

grudzień). 

2. Przeprowadzenie akcji ,,Podziel 

się czymś słodkim kolego". –dyskoteka 

andrzejkowa. 

3. Pomagamy ptakom przetrwać 

zimę – zbiórka nasion  

4. Rozpropagowanie akcji „Jestem 

EKO” - dobrowolna zbiórka baterii.  

5.Wolontariusz niesie pomocną 

dłoń – ogłoszenie szkolnej akcji 

„Podziel się dobrem” zbiórka 

potrzebnych artykułów higienicznych na 

rzecz Hospicjum w Busku 

6.  Wolontariusz niesie pomocną 

dłoń - działania w świetlicy 

szkolnej, gry i zabawy stolikowe, pomoc 

w odrabianiu lekcji – po 7h- wtorki, 

piątki i 8 h w poniedziałki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały 

rok 

 

 

 

 

Cały 

rok 

SZKOLNE KOŁO 

PCK 

GRUDZIEŃ 1. Szkolny Konkurs 3D- prace 

techniczne (tektura, tkanina, drewno, 

styropian) ,,Najpiękniejszy Aniołek". 

2. „O zapachu piernika”- wspólny czas 

opiekunów z wolontariuszami i 

zaproszonymi gośćmi 

3. Kiermasz Świąteczny z 

Aniołami,  i piernikami.- przekazanie  

rzeczy na potrzeby Stowarzyszenia 

Anioł. 

4. Wolontariusz niesie pomocną dłoń 

-Dzień WOLONTARIUSZA 

(5 grudzień) – gazetka 

Okolicznościowa, wizyta wolontariuszy 

w Hospicjum i wspólne kolędowanie. 

 

  

STYCZEŃ 1. Udział w ramach organizacji 

Finału WOŚP – występy /talent show 

/zbiórka pieniędzy na 

terenie szkoły do puszek. 

 

 

  

LUTY/MARZEC 1. Akcja Tornister Pełen 

Uśmiechu - zbiórka artykułów 

szkolnych dla dzieci 

  



potrzebujących – Dyskoteka 

walentynkowa 

 

2. Wolontariusz niesie pomocną 

dłoń – szkolna akcja „Podziel się 

dobrem na Święta Wielkanocy” zbiórka 

produktów żywnościowych na rzecz 

potrzebujących 

 

3. Wolontariusze z sercem dla 

emerytowanych nauczycieli- kartki 

świąteczne/ słodkie baranki. 

 

 

KWIECIEŃ/MAJ 1.Podsumowanie efektów 

całorocznej działalności – ognisko z 

wolontariuszami/sprawozdanie 

2.Debata – podsumowanie pracy i 

założenia na przyszły rok szkolny, 

dyskusja na temat osób lub instytucji, 

które będziemy wspierać. 

 

  

CZERWIEC 1. SZKOLENIE WOLONTARIUSZY I 

ICH RODZICÓW: „Jestem 

wolontariuszem w wakacje” 

2. Kolorowy Dzień Dziecka- współpraca 

starszych wolontariuszy z nauczycielami 

organizującymi Szkolny Dzień Dziecka. 

3.Stworzenie bazy i galerii 

wolontariuszy- wystawa  

 

  

LIPIEC/SIERPIE

Ń 

ZAŚWIADCZENIA/INDYWIDUALN

E KARTY/PRACA NA RZECZ 

INSTYTUCJI  

 STOWARZYSZENIE 

ANIOŁ 

BSCK 

STADNINA KONI 

PRYWATNE 

OSOBY/INSTYTUCJ

E 

 

Plan pracy ma charakter otwarty i jest dokumentem „żywym”, mogącym ulec modyfikacjom w 

zależności od pojawiających się potrzeb i nowych inicjatyw. 

Plan będzie zrealizowany w zgodzie z obostrzeniami sanitarnymi związanymi z Covid-19.  
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