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„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. 

Szkolny Klub 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  

 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  Publicznej Szkoły Podstawowej w Gidlach 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.  

 

 

Działania Szkolnego Klubu Wolontariatu obejmują teren szkoły 

oraz instytucje, ośrodki itp. 

1. Czytanie uczniów szkolnych z klas VII- VIII , dzieciom w świetlicy szkolnej. 

2. Pomoc podopiecznym okolicznych domów dziecka. 

3. Pomoc zwierzętom ze schroniska dla bezdomnych zwierząt 

4. Zbiórka zniczy „Zapal Światło Pamięci na cmentarzu w Gidlach.” 

5. Dbanie o miejsca Pamięci. 

6. Ogólnopolskie zbiórki charytatywne.  

7. Pomoc w akcjach Caritas. 

8. Zbieranie baterii i makulatury. 

9. Współpraca z instytucjami na rzecz potrzebujących.  

 

 

 

 



Zadania do realizacji Termin realizacji 
 

 Powołanie nowych wolontariuszy. 

 Zapoznanie się z regulaminem SKW. 

 Otrzymanie pisemnej zgody od rodziców 

wolontariuszy na działania i pracę w szkole i 

poza nią. 

 Zapoznanie wolontariuszy z ideą wolontariatu 

i kodeksem etycznym. 

 Wybór przewodniczącego SKW 

 Opracowanie planu pracy  

 Wyrobienie legitymacji wolontariusza. 

 Udział w ogólnopolskiej akcji ogłoszonej przez 

Kuratorium i Fundację Ignatianum 

"Kredkobranie”.   
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 Pozyskanie sponsorów. 

 Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej 

uczniom słabszym w nauce oraz 

potrzebującym większej integracji w 

środowisku szkolnym (nowi uczniowie, 

uczniowie z trudnościami adaptacyjnymi. 

 Akcja „Zbiórka karmy dla bezdomnych 

zwierząt”.  

 Akcja - zbiórka zniczy „Zapal Światło Pamięci 

na cmentarzu w Gidlach.” 

 Akcja „Szkoła pamięta”. Porządkowanie na  

cmentarzu w Gidlach przez wolontariuszy  

miejsc pamięci  i spoczynku walczących o 

naszą wolność .Porządkowanie grobów 

zmarłych zasłużonych dla naszej 

społeczności i grobów opuszczonych.   

 W ramach działań „Wolontariusz niesie 

pomocną dłoń” wolontariusze czytają książki 

swoim młodszym kolegom na świetlicy 

szkolnej. 

 Spotkanie Szkolnego Kluba Wolontariatu - 

podsumowanie dotychczasowych działań, 

przypomnienie działań na kolejny miesiąc, 

zgłaszanie nowych inicjatyw, ewaluacja 

planu pracy. 

 Podjęcie współpracy  z Radą Rodziców, ze 

społecznościom lokalną  i instytucjami min. 

OSP w Gidlach. 

 

 

p
aź
d
zi
er
n
ik

 



 

 

 Listopad ogłoszony przez Szkolny Klub 

Wolontariatu miesiącem zbiórki makulatury. 

 Podjęcie współpracy z największym portalem 

zbiórek charytatywnych Siepomaga.pl 

 Obchody dnia wolontariusza 06.12.2020  

 Konkurs  na  ozdobę bożonarodzeniową 

„Wianek dekoracyjny”. 

 Pomoc SKW w organizacji Szkolnego 

Kiermaszu Świątecznego. 

 Wolontariusz niesie pomocną dłoń działania 

na świetlicy szkolnej.  
 Zorganizowanie świątecznej zbiórki żywności i 

przyłączenie się do Ogólnopolskiej akcji XX 

Zbiórki Żywności Caritas w Polsce „Tak, 

Pomagam !”. 

 Sprzedaż  przez wolontariuszy Szkolnego Koła  

Caritas świec  w ramach akcji Wigilijnego 

Dzieła Pomocy Dzieciom. 

 Popołudniowe spotkanie Szkolnego Koła 

Wolontariatu - podsumowanie 

dotychczasowych działań, przypomnienie 

działań na kolejny miesiąc, zgłaszanie 

nowych inicjatyw, ewaluacja planu pracy 
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 Akcja zbiórki karmy i akcesoriów 

bezdomnych zwierząt ze Schroniska w 

Radomsku. 

 Wolontariusz niesie pomocną dłoń działania 

na świetlicy szkolnej. 
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 Konkurs na najpiękniejszą kartę 

walentynkową. 

 Zbiórka przyborów szkolych i środków 

higienicznych dla dzieci z Domu Dziecka w 

Cz-wie.  

 Akcja „wolontariusz niesie pomocną dłoń”- 

pomoc wolontariuszy na terenie szkoły 

(świetlica, biblioteka), 

 13.02.2020 r. -  Dzień Dobrego Słowa -  

informacja na stronę internetową szkoły, 

działania w klasach (konkurs szkolny w 

ramach Dnia Dobrego Słowa -  szerzenie 

pozytywnych postaw i relacji w czasie 

pandemii). 

 Zbiórka słodyczy, zabawek i odzieży dla 

dzieci z domów dziecka. 
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W CZASIE PRACY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU MOGĄ ZOSTAĆ 

DOPISANE KOLEJNE AKCJE NA RZECZ WOLONTARIATU  
 

 

                                                                               Koordynatorzy i Opiekunowie Wolontariatu 

       

        Olga Dziegieć i Urszula Depta 

 

 

 

 Udział Szkolnego Koła Caritas w 

Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności „Tak. 

Pomagam!”  

 Konkurs plastyczny na najpiękniejszą ozdobę 

wielkanocną. 

 Pomoc SKW w organizacji Kiermaszu 

Wielkanocnego. 

 Wykonanie kartek z życzeniami na święta dla 

seniorów  

 24.04.2020 r. Międzynarodowy Dzień 

Solidarności Młodzieży (piątek) - (żółte 

balony). 

 Czytanie uczniów  z klas VII- VIII, dzieciom w 

świetlicy szkolnej. 
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 Zorganizowanie szkolnej ankiety „Czy warto 

pomagać” 

 19.05.2020 r.  Dzień Dobrych Uczynków – 

konkurs na plakat  dla klas – NASZE DOBRE 

UCZYNKI, 

 Podsumowanie pracy SKW- spotkanie z 

wolontariuszami 

 Przyznanie wyróżnień dla aktywnych 

członków SKW 

 Zgłoszenie inicjatyw do pracy na kolejny rok 

szkolny. 

 Dzień Dziecka  włączenie się do 

ogólnopolskiej akcji na rzecz pomocy 

dzieciom. 
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