
 

 

PLAN PRACY SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W SOSNOWCU 

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. Wolontariusz dobrowolnie, ochotniczo i świadomie oraz bez 

wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji i instytucji. 

Szkolny  Klub Wolontariatu skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 

im. Ignacego Krasickiego w Sosnowcu, którzy chcą pomagać innym, reagować 

czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, 

wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.                                           

Działania klubu obejmują teren szkoły i środowisko pozaszkolne. 

Podstawy prawne 

Oprócz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działalność 

wolontariuszy w szkołach regulowana jest następującymi aktami prawnymi: 

• Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego                                  

i o wolontariacie, Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. z 2019r.poz.688). 

• Ustawa z 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018r.,poz.1025)  

• Ustawa z 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r.,poz.967z późn.zm.) 

• Ustawa z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz.U.2019r., poz.1481) 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r.poz.1148 i 1078) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie 

publicznych placówek oświatowo-wychowawczych (Dz.U.2017poz.1606) 

Cele i założenia  

• Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby 

środowiska szkolnego i lokalnego. Uwrażliwienie na cierpienie i samotność. 

• Zapoznawanie z ideą wolontariatu.  

• Promowanie Szkolnego Klubu Wolontariatu ( lekcje wychowawcze, tablica SKW, 

akcje plakatowe, ulotki ) 

• Przygotowywanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza. 

• Umożliwianie uczniom podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy. 

• Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych. 



 

 

• Wspieranie ciekawych inicjatyw i działań edukacyjnych. 

• Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach. 

• Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży. 

• Nauka samorządności i kształtowanie umiejętności działania zespołowego. 

• Kształtowanie postaw prosposłecznych i kultury osobistej.  

Wolontariusze  

1. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń. 

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

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

4. Wolontariusz wykonuje swoją pracę rzetelnie, uczciwie i bezpłatnie. 

5. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.  

6. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich. 

7. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę 

wolontariatu, być przykładem dla innych. 

Cechy i kompetencje wolontariuszy kształtowane poprzez pracę w wolontariacie: 

  

• wiedza o posiadanych cechach i umiejętnościach 

• wzrost samooceny i poczucia własnej wartości 

• umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, podejmowanie decyzji 

• rozpoznawanie wartości i postępowanie zgodnie z nimi 

• empatia i wrażliwość na potrzeby i przeżycia innych  

• akceptacja i tolerancja innych  

• wrażliwość na problemy otoczenia społecznego i aktywna postawy wobec problemów  

• poczucie wspólnoty i przynależności  

• postawa prospołeczna  

• doświadczenie współpracy w zespołach zadaniowych  

• przyjmowanie i branie odpowiedzialności za wykonywane obowiązki  

• planowanie i organizacja działań  

 Plan działań  

ZADANIA 

 

TERMIN 

REALIZACJI 

UWAGI 

1. Planujemy całoroczną pracę Klubu. Dokonanie 

analizy „ mapy ” potrzeb, sposobów promocji 

SKW, kodeksu etycznego wolontariusza                   

oraz sposobów nagradzania wolontariuszy. 

Wspólne przyjęcie planu działania. 

2. Udział w akcji „ Wkręć się w pomaganie”, 

polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek, by 

wspierać rehabilitację osób niepełnosprawnych.  

3. Sprzątanie Świata. 

4. Tornister pełen uśmiechu – zbiórka artykułów 

szkolnych dla potrzebujących uczniów. 

 

 

wrzesień 

 

 

we współpracy 

z SU 

 



 

 

1. Akcja charytatywna z okazji Światowego Dnia 

Uśmiechu. Uzyskane środki będą przeznaczone 

na wsparcie akcji UNICEF Kup prezent bez 

pudła. 

2. Udział w akcji „ Wkręć się w pomaganie”, 

polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek, by 

wspierać rehabilitację osób niepełnosprawnych.  

3. Światowy dzień ochrony zwierząt – zbiórka 

karmy dla zwierząt z sosnowieckiego 

schroniska. 

4. Inauguracja akcji „ Pola Nadziei ”- sadzenie 

żonkili na szkolnym Polu Nadziei. 

5. E – Wolontariat – zadania wolontariackie                  

w Sieci. 

 

 

 

 

październik  

 

 

 

 

we współpracy 

z SU 

 

1. Udział w akcji „ Wkręć się w pomaganie”, 

polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek, by 

wspierać rehabilitację osób niepełnosprawnych.  

2. Udział w akcji „ Znicz, pamiętam…” – wyjście 

na groby zmarłych pracowników szkoły. 

3. Udział w akcji „ Góra Grosza ”- pomoc 

dzieciom, które wychowują się poza swoją 

rodziną – w domach dziecka czy rodzinach 

zastępczych.  

4. Organizacja akcji charytatywnej dla Fundacji 

Ewy Błaszczyk Akogo. 

 

 

 

listopad 

 

 

 

we współpracy 

z SU 

 

1. Udział w akcji „ Wkręć się w pomaganie”, 

polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek, by 

wspierać rehabilitację osób niepełnosprawnych.  

2. Udział w akcji „ Góra Grosza ”- pomoc 

dzieciom, które wychowują się poza swoją 

rodziną – w domach dziecka czy rodzinach 

zastępczych.  

3. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – I Ty 

możesz zostać świętym Mikołajem. Środki z 

akcji charytatywnej zostaną przeznaczone na  

wsparcie akcji UNICEF Kup prezent bez pudła  

4. Przygotowanie życzeń i ozdób 

bożonarodzeniowych dla mieszkańców DPS 2      

w Sosnowcu. 

 

 

 

 

grudzień 

 

 

 

 

we współpracy 

z SU 

1. Udział w akcji „ Wkręć się w pomaganie”, 

polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek, by 

wspierać rehabilitację osób niepełnosprawnych.  

2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - udział 

wolontariuszy w zbieraniu pieniędzy. 

3. Organizacja akcji charytatywnej dla Fundacji 

Siepomaga. 

 

styczeń 

 

we współpracy 

z SU 



 

 

1. Udział w akcji „ Wkręć się w pomaganie”, 

polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek, by 

wspierać rehabilitację osób niepełnosprawnych.  

2. Zbiórka artykułów higienicznych dla 

sosnowieckiego hospicjum. 

3. Podsumowanie działalności klubu                               

w I półroczu. 

 

luty 

 

we współpracy 

z SU 

1. Udział w akcji „ Wkręć się w pomaganie”, 

polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek, by 

wspierać rehabilitację osób niepełnosprawnych.  

2. Organizacja akcji charytatywnej dla PAH 

Ukraina. 

 

marzec 

 

we współpracy 

z SU 

 

1. Udział w akcji „ Wkręć się w pomaganie”, 

polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek, by 

wspierać rehabilitację osób niepełnosprawnych.  

2. Zbiórka artykułów higienicznych dla 

sosnowieckiego hospicjum. 

3. Przygotowanie życzeń i ozdób wielkanocnych 

dla mieszkańców DPS 2 w Sosnowcu. 

 

kwiecień 

 

we współpracy 

z SU 

1. Udział w akcji „ Wkręć się w pomaganie”, 

polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek, by 

wspierać rehabilitację osób niepełnosprawnych.  

2. Udział w Marszu Nadziei. 

 

maj 

 

we współpracy 

z SU 

1. Udział w akcji „ Wkręć się w pomaganie”, 

polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek, by 

wspierać rehabilitację osób niepełnosprawnych.  

2. Podsumowanie działalności klubu w II półroczu. 

 

czerwiec 

 

we współpracy 

z SU 

 

W CZASIE PRACY SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU MOGĄ ZOSTAĆ 

DOPISANE I ZREALIZOWANE KOLEJNE AKCJE NA RZECZ WOLONTARIATU  

 

 

             Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu 

Wioletta Sosińska 

 


