
„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, 
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela”. 

Jan Paweł II 
(przesłanie Papieża na zakończenie 

Międzynarodowego Roku Wolontariatu) 
 

PLAN PRACY WOLONTARIATU „BYĆ DOBRYM JAK CHLEB!“   
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W OTMICACH 

Rok szkolny 2020/2021 

I. 

Cele i założenia 

1. Rozwijanie wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Otmicach postaw otwartości i 
wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska. 

2. Przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariusza. 

3. Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy. 

4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych. 

5. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach. 

6. Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży. 

7. Nauka samorządności. 

8. Aktywne włączenie się do projektu „Pomagam, bo mogę!”. 

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. 

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. 

Struktura klubu wolontariusza 

1. Na czele klubu wolontariusza w każdej szkole ZSGI stoją opiekunowie koła wolontariatu. 

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

Formy realizacji zamierzonych celów, np.: 
1. Organizowanie różnorodnych akcji o charakterze charytatywnym. 
2. Organizowanie pomocy o charakterze wolontariackim w klasie/szkole/środowisku 

lokalnym. 
3. Włączenie się w inne akcje charytatywne. 

 



ZADANIA 

 

TERMIN REALIZACJI UWAGI 

1. Akcja rekrutacyjna w 
szkole. Promocja SKW. 

2. Planujemy całoroczną 
pracę Klubu. Wspólne 
przyjęcie planu 
działania. Wybory 
liderów. 

WRZESIEŃ  

Odpowiedzialny: 

opiekun koła 

1. Akcja "Góra Grosza" 

2. Zbieranie suchej karmy i 
akcesoriów dla zwierząt 
ze schroniska. 

LISTOPAD  

 

 

1. Obchody DNIA 
WOLONTARIUSZA 

(5 grudzień) – gazetka 
okolicznościowa. 

2. Pomagamy ptakom 
przetrwać zimę. 

3. Kartki i stroiki dla 
samotnych. 

GRUDZIEŃ  

 

 

1. Pomagamy ptakom 
przetrwać zimę. 

STYCZEŃ  

1. Organizacja akcji 
charytatywnych na 
terenie szkoły 

KWIECIEŃ/MAJ  

1. Podsumowanie efektów              
całorocznej działalności – 
sprawozdanie 

CZERWIEC  

 

 
Realizacja innych form wolontariatu realizowanych indywidualnie przez uczniów. 
Plan pracy wolontariatu szkolnego ma charakter otwarty i jest dokumentem, który może ulec 
modyfikacjom (w zależności od pojawiających się potrzeb i nowych inicjatyw). 
 
 
 
Opiekun szkolnego wolontariatu w Publicznej Szkole Podstawowej w Otmicach: Agnieszka 
Stępień, 
 


