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GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

Celem programu jest działanie edukacyjno-wychowawcze w pracy z uczniami 

w konsekwencji, którego osiągną dojrzałość szkolną w zakresie emocjonalnym 

i społecznym.  

Tematy i metody pracy odpowiednio dostosowane do rzeczywistych możliwości 

rozwojowych uczniów, przyczynią się do poszerzenia przez nich wiedzy, będą 

kształtowały właściwe postawy i zachowania w życiu oraz otwartość na problemy 

drugiego człowieka.  

Wykorzystując otwartość i ciekawość świata uczniów chcielibyśmy, aby byli pełni pasji 

i zaangażowania, aby kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka oraz 

nieśli bezinteresowną pomoc. Aktywność taka stwarza okazję do wyszukiwania 

autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań oraz 

pożytecznego spędzania czasu wolnego. 

Mamy nadzieję na bezinteresowne zaangażowanie całej społeczności szkoły – zarówno 

nauczycieli, rodziców, jak i uczniów na rzecz potrzebujących. 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 

 Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie  

 Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności  

 Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie 

więzi ze środowiskiem  

 Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi  

 Kształtowanie postaw prospołecznych, rozwijanie empatii i zrozumienia  

 Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych 

 Inspirowanie  do aktywnego spędzania czasu wolnego  

 Stwarzanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń oraz 

zdobywanie nowych 

 Rozwijanie zainteresowań  

 Kształtowanie umiejętności działania zespołowego 

 Uczenie młodego człowieka podejmowania decyzji oraz realizacji zamierzeń  
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OBSZARY DZIAŁANIA 

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko 

szkolne oraz środowisko pozaszkolne.  

Środowisko szkolne: 

 Udział w akcji „Poczytaj mi przyjacielu” – współpraca z oddziałami 

przedszkolnymi. 

 Organizowanie pomocy uczniom osiągającym słabsze wyniki w nauce w ramach 

koleżeńskich korepetycji.  

 Zaangażowanie we współorganizowanie imprez szkolnych np. apele, Pasowanie 

pierwszoklasisty, Festiwal Nauki. 

 Udział w akcji „Starsi młodszym” – nawiązanie współpracy ze świetlicą szkolną 

oraz pomoc młodszym kolegom np. w odrabianiu pracy domowej. 

Środowisko pozaszkolne: 

Akcje charytatywne wspierające:  

 Dom Dziecka - wizyta w Domu Dziecka z upominkami, zebranymi wcześniej przez 

wolontariuszy na terenie szkoły w ramach akcji świątecznej „I Ty możesz zostać 

Świętym Mikołajem” 

 Schronisko dla Zwierząt „Azyl pod psim aniołem” - w ramach akcji „Wpieranie 

zwierząt w schroniskach” poprzez zorganizowanie zbiórki żywności na terenie 

szkoły 

 Fundację A Kogo? – zbiórka odzieży 

 Nawiązanie współpracy z hospicjum lub domem opieki społecznej 

Inne działania wolontariuszy: 

 Nawiązanie współpracy z praskimi przedszkolami w ramach „Poczytaj mi 

przyjacielu” 

 Opieka nad pomnikami i miejscami pamięci narodowej w ramach wychowania 

patriotycznego oraz akcji „znicz” 

 Przeprowadzenie zbiórki makulatury przez wolontariuszy na terenie naszej szkoły 

 Przeprowadzenie zbiórki plastikowych nakrętek na rzecz chorych 

 Nawiązanie kontaktów z instytucjami lokalnymi i prowadzenie działań na ich 

rzecz 

 Inne realizowane przez wolontariuszy działania będą dopisywane w ciągu roku 

szkolnego 
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REALIZOWANE ZADANIA 

1. Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu podczas spotkań i godzin 

wychowawczych 

2. Umożliwianie rozpoznania własnych motywacji do pracy 

3. Poznanie obszarów pomocy 

4. Poznanie zasad pracy i etyki działalności woluntarystycznej 

5. Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy 

6. Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę 

wolontariatu 

7. Zamieszczanie informacji o działalności Szkolnej Sekcji Wolontariatu na stronie 

internetowej szkoły 

8. Zachęcanie uczniów do działań w szkolnym wolontariacie  

9. Spotkanie z przedstawicielem PCK 

10. Systematyczne zebrania członków wolontariatu 

11. Uzupełnianie „mapy” potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego 

12. Monitorowanie działalności wolontariuszy 

SYSTEM REKRUTACJI 

 Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę 

szkolnego wolontariatu 

 Zamieszczenie informacji o działalności Szkolnej Sekcji Wolontariatu na stronie 

internetowej szkoły 

 Zachęcanie uczniów do działań w wolontariacie szkolnym podczas rozmów 

prowadzonych przez opiekunów 

 Lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu 

 Wyznaczenie terminu spotkania organizacyjnego 

Uznanie ucznia za wolontariusza wymaga spełnienia dwóch podstawowych warunków:  

 Świadczenie wykonywane musi być dobrowolne 

 Osoba świadcząca pomoc nie może otrzymywać gratyfikacji pieniężnej 

Rodzice lub opiekunowie wyróżniających się wolontariuszy otrzymują listy pochwalne, 

a sami wyróżnieni dyplomy. 
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SZKOLNA SEKCJA WOLONTARIATU 

Zebrania Członków Szkolnej Sekcji Wolontariatu 

Spotkanie organizacyjne  

Termin: pierwszy tydzień września 

Cele: 

 Przybliżenie uczniom idei wolontariatu 

 Umożliwienie rozpoznania własnych motywacji do pracy 

 Poznanie obszarów pomocy 

 Poznanie zasad pracy i etyki działalności woluntarystycznej 

 Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy 

Spotkania cykliczne 

Termin: raz w tygodniu 

Cele: 

 Pogłębianie motywacji 

 Organizacja działań 

 Tworzenie projektów 

 Uzupełnianie „mapy” potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego 

 Monitorowanie działalności wolontariuszy 

 Wymiana doświadczeń 

Prawa Wolontariusza 

1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw 

2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym 

nauki w szkole i pomocy w domu 

3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych 

pracowników Wolontariatu Szkolnego 

4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej 

pracy 

5. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu 

związanych z wykonywaną pracą 
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6. Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym 

zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami 

7. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontarystycznej uprzedzając 

odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego 

Obowiązki Wolontariusza 

1. Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną 

zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie 

2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach 

Wolontariatu 

3. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie 

jak:  

 zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy  

 zasada troski o los słabszych 

 zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości  

 zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem  

Nagradzanie Wolontariuszy 

Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco-

podsumowujące, na którym spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunami 

w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia za 

działalność wolontariacką.  

Formy nagradzania: 

 wyrażenie uznania słownego 

 pochwała na forum szkoły 

 umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej 

 wręczanie listów pochwalnych i dyplomów w czasie apelu szkolnego 

Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla 

działalności wolontariusza.  

ZADANIA KOORDYNATORA 

 Utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi 

współpracuje wolontariat szkolny 

 Tworzenie atmosfery zaufania i otwartości 

 Dawanie poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy 



Program Sekcji Wolontariatu  
 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI SP 73   Dokumenty SU 

 Organizowanie spotkań mających na celu zapoznanie młodzieży z planowanymi 

działaniami oraz przydziałem obowiązków 

 Przeprowadzanie rozmowy wyjaśniającej powody powstawania zaniedbań 

w czasie pracy wolontariuszy jeśli takowe mają miejsce 

 Organizowanie wspólnie z wolontariuszami dnia wolontariusza - 5 grudnia 

 Przygotowywanie rocznych sprawozdań z pracy wolontariuszy 

SPOSOBY EWALUACJI 

1. Ankieta dla wolontariuszy 

2. Sprawozdanie z pracy szkolnej sekcji wolontariatu na koniec roku szkolnego 

3. Rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze 

4. Potwierdzenia wpłat na konta fundacji 

5. Informacje zamieszczone na stronie internetowej szkoły z przeprowadzonych 

przez wolontariusz działań 

6. Podziękowania od osób i instytucji 

7. Wywiad z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy 

MAJĄTEK I FUNDUSZE 

Wolontariusze nie wnoszą żadnych stałych składek z tytułu przynależności do Sekcji. 

Wszelkie koszty związane z udziałem wolontariuszy w poszczególnych akcjach ponosi 

SSW. 

Pozyskiwaniem wszelkich środków potrzebnych do przeprowadzenia akcji zajmuje się 

zespół koordynatorów. 
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