
Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu 

w Publicznej Szkole Podstawowej im.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa 

Tysiąclecia w Świętej Katarzynie na rok szkolny 2021/2022r. 

 

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

więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie. 

2. Wolontariusz - 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 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 młodzieży do podejmowania pracy wolontariusza. 

4. Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy. 

5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych. 

6. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach. 

7. Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży. 

8. Nauka samorządności. 

Wolontariusze 

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

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

3. Członek wolontariatu 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. 

Struktura koła wolontariusza 

1. Na czele koła wolontariatu stoją opiekunowie  (p. Krzysztof Jędrzejczyk, p . Anna Krasnowska) 

2. Spośród wolontariuszy wybierani są liderzy, którzy reprezentują daną klasę. 

Sposób dokumentowania działań 

Wszelkie działania udokumentowane są w dzienniku elektronicznym Librus (potwierdzenie zapisania ucznia 

oraz uczestnictwa w działaniach). 

Uczeń, który chce uzyskać trzy punkty w rekrutacji do szkoły średniej musi zrealizować co najmniej 30 

godzin na rzecz wolontariatu. 

Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o odbytym 



wolontariacie najpóźniej do dnia rocznej rady klasyfikacyjnej w czerwcu. Zaświadczenie ma zawierać nazwę 

placówki, pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, okres, w którym 

wolontariusz angażował się w pomoc oraz ilość zrealizowanych przez niego godzin. 

Po otrzymaniu zaświadczenia ze szkoły, wychowawca na świadectwie szkolnym dokonuje zapisu w rubryce 

„Szczególne osiągnięcia” 

Aktywność społeczna na rzecz innych ludzi w formie wolontariatu. 

 

 

 

 

ZADANIA 

 

 

TERMIN REALIZACJI 

 

UWAGI 

1. Akcja rekrutacyjna w 

szkole. Promocja SKW. 

2. Planujemy całoroczną 

pracę Wolontariatu. 

Wspólne przyjęcie planu 

działania. Wybory 

liderów. 

3. Zbiórka nakrętek dla 

hospicjum. 

 

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ 2021r 

 

 

 

            Odpowiedzialni: 

             Wychowawcy klas 

              K.  Jędrzejczyk 

              A. Krasnowska 

               A. Dubaj 

 

 

 

1. Porządkowanie 

opuszczonych grobów 

na cmentarzu 

parafialnym i zapalenie 

zniczy na zmarłych 

nauczycielach i 

pracownikach szkoły. 

2. Porządkowanie miejsc 

ważnych, 

symbolicznych jak 

skwer pamięci ofiar 

Smoleńskich. 

3. Zbiórka zniczy - AKCJA  

„ Mogiła Pradziada”. 

4. Porządkowanie obejścia 

wokół szkoły ( grabienie 

liści). 

5. Zbiórka nakrętek dla 

hospicjum. 

6. Pomoc nauczycielom 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK 2020r 

 

 

 

 

     Odpowiedzialny 

      K . Jędrzejczyk 

      A. Dubaj 

     A. Krasnowska 

 

 



dyżurującym na 

przerwach  B1, B2 i w 

toaletach. 

 

 

1. Czytanie bajek 

najmłodszym kolegom i 

koleżankom w oddziale 

O. 

2. Wizyty w przedszkolu „ 

Układanka” w ramach 

akcji "Cała Polska czyta 

dzieciom". 

3. Pomoc uczniom mniej 

uzdolnionym w nauce. 

4. Zbiórka nakrętek dla 

hospicjum. 

 

5. Porządkowanie obejścia 

szkoły. 

 

 

 

 

 

 

LISTOPAD 2021r 

 

 

       Odpowiedzialni 

       K. Jędrzejczyk 

       A. Krasnowska 

       A. Dunaj 

      Wychowawcy 

 

 

1. Obchody DNIA 

WOLONTARIUSZA (5 

grudzień) – gazetka 

okolicznościowa. 

2. Pomoc w nauce mniej 

uzdolnionym uczniom. 

3.  Zbiórka  Książek, gier 

rozwijających, słodyczy 

i chemii  dla Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej 

we Wrocławiu 

4. Pisanie kartek z 

życzeniami dla 

podopiecznych Zakładu 

Opiekuńczo- 

Leczniczego sióstr 

Pasterek w Św. 

Katarzynie. 

5. Zbiórka nakrętek dla 

hospicjum. 

 

  

 

 

 

 

GRUDZIEŃ 2021r 

 

 

                   Odpowiedzialni 

                    K. Jędrzejczyk 

                    A. Krasnowska 

                    A. Dubaj 

                    Wychowawcy 

 

 

1. Pomoc dzieciom mniej 

uzdolnionym w nauce. 

2. Pomoc przez 

wolontariuszy uczniom 

klas młodszych w szatni. 

 

                  STYCZEŃ 2022r 

 

 

 

                   Odpowiedzialni 

                   K. Jędrzejczyk 

                    A. Krasnowska 

                     A. Dubaj 

 



3. Zbiórka nakrętek dla 

hospicjum. 

4. Podsumowanie pracy 

wolontariuszy w 

pierwszym semestrze. 

 

 

 

 

1. Pomoc przez 

wolontariuszy uczniom 

klas młodszych w szatni. 

2. Pomoc w nauce uczniom 

mniej uzdolnionym. 

3. Zbiórka nakrętek dla 

hospicjum. 

4. Swiatowy „ Dzień Kota” 

zbiórka karmy  dla schroniska w 

Brzegu. 

 

 

 

LUTY/MARZEC 2022r 

 

              Odpowiedzialni: 

               K. Jędrzejczyk 

               A. Krasnowska 

              A. Dubaj 

              Wychowawcy 

 

 

 

 

1. Wizyta w  Zakładzie 

Opiekuńczo – 

Leczniczym w Św 

Katarzynie z Radosnym 

„Alleluja”. 

2. Porządkowanie miejsc 

upamiętniające 

Katastrofę Smoleńską w 

Świętej Katarzynie. 

3. Zapalenie zniczy na 

grobach byłych 

nauczycieli i 

pracowników szkoły. 

4. Zbiórka nakrętek dla 

hospicjum 

 

 

 

KWIECIEŃ/MAJ 2022r 

 

               Odpowiedzialni: 

 

                K.  Jędrzejczyk 

                A. Krasnowska 

                A. Dubaj 

 

 

     1.Podsumowanie efektów              

całorocznej działalności - 

sprawozdanie 

 

 

 

2. Wolontariusze w całym roku 

szkolnym  pomagają w 

porządkowania obejścia wokół 

szkoły. 

 

CZERWIEC 2022r 

 

 

 

 

Wrzesień – Czerwiec 2021/2022 

 

 

 

       Odpowiedzialni: 

        K. Jędrzejczyk 

       A. Krasnowska 

Odpowiedzialny 

K. Jędrzejczyk 



 

 

3, Wolontariusze w roku 

szkolnym pomagają w  sprawach 

technicznych podczas 

organizacji imprez 

okolicznościowych w szkole. 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień – Czerwiec 2021/2022 

A. Krasnowska 

Odpowiedzialny 

 

K. Jędrzejczyk 

A. Krasnowska 

 

                                                         Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu 

                                                        Krzysztof Jędrzejczyk 


