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Podstawa prawna   –   

 

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 2 ust. 12, art. 68 

ust. 1 pkt 9, art. 85 ust. 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21.  

• Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 

2016 r. poz. 1817 ze zm.). 

 

 

 

 

 

 

„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 

https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_4_u_0_p_12_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_68_u_1_p_9_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_68_u_1_p_9_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_4_o_0_a_85_u_6_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_5_o_0_a_98_u_1_p_21_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/stosunek-pracy-nauczycieli/ustawa-z-24-kwietnia-2003-r.-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-tekst-jedn.-dz.u.-z-2018-r.-poz.-450-4281.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/stosunek-pracy-nauczycieli/ustawa-z-24-kwietnia-2003-r.-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-tekst-jedn.-dz.u.-z-2018-r.-poz.-450-4281.html


Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. 

Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można 

odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. 

Uczniowie w ZSP są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, 

troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak 

i samym sobie. 

Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla 

konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i 

budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej 

formy spędzania czasu wolnego. 

Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój 

ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy. 

 

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: 

 

• Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie. 

• Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych. 

• Kształtowanie postaw prospołecznych. 

• Rozwijanie empatii, zrozumienia. 

• Inspirowanie  do aktywnego spędzania czasu wolnego. 

• Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności. 

• Wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu 

wychowawczego. 

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

tworzenie więzi ze środowiskiem. 

• Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni. 

• Kształtowanie umiejętności działania zespołowego. 

• Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi. 

• Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń. 

• Rozwijanie zainteresowań. 

• Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach. 

• Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej. 

 

 

 



Wolontariusze  

• Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym. 

• Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. 

• Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia 

pomocy, troską o innych. 

• Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i 

przestrzega ich. 

• Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę 

wolontariatu, być przykładem dla innych. 

 

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 otrzymania pisemnego zaświadczenia o działalności   

w wolontariacie. 

4. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontarystycznej uprzedzając 

odpowiednio wcześniej opiekuna Wolontariatu Szkolnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZADANIA TERMIN REALIZACJI UWAGI 

1. Akcja rekrutacyjna w 

szkole.  

2. Planujemy całoroczną 

pracę Wolontariatu. 

Wspólne przyjęcie 

planu działania.  

3. 24. 09. Akcja 

„Sprzątamy razem!” 

4. 25. 09. „Dzień 

szpilek”. 

 

 

WRZESIEŃ 

 

 

 

 

 

Odpowiedzialni:  

wszyscy opiekunowie 

 

1. Sadzenie żonkili. 

Udział w akcji „Pola 

nadziei”. 

2. Zbiórka zniczy - 

AKCJA ZNICZ. 

3. Porządkowanie 

opuszczonych grobów 

na cmentarzu 

parafialnym i 

zapalenie zniczy. 

25 PAŹDZIERNIKA - 

DZIEŃ KUNDELKA, 

DZIEŃ USTAWY O 

OCHRONIE 

ZWIERZĄT . Zbiórka 

suchej karmy dla 

zwierząt znajdujących 

się w schronisku. 

 

 

 

PAŹDZIERNIK 

 

 

 

 

 

1. 01.11. „Zapałka nie 

ogrzeje”, 

2. 01.11. Kwesta na 

koszalińskie 

hospicjum, 

3. XIX edycja Akcji 

"Góra Grosza"  

(listopad - grudzień). 

 

LISTOPAD 

Odpowiedzialni: 

wszyscy opiekunowie 



1. Zbiórka żywności. 

Pomoc Caritas 

Polanów. 

2. Udział w akcji "Góra 

Grosza". 

3. Pomagamy ptakom 

przetrwać zimę. 

Dokarmianie ptaków. 

4. „Szlachetna paczka”. 

 

GRUDZIEŃ 

 

Odpowiedzialni: 

wszyscy opiekunowie 

 

 

1. Współpraca ze 

Sztabem ramach 

organizacji  Finału 

WOŚP. 

2. „Policz się z 

cukrzycą” rajd. 

 

STYCZEŃ 

Odpowiedzialni: 

wszyscy opiekunowie 

1. 21. 03. „Skarpetkowe 

wyzwanie”, 

2. Zbiórka żywności. 

Współpraca z Caritas 

Polanów. 

MARZEC/KWIECIEŃ Odpowiedzialni:  

wszyscy opiekunowie 

1. Podsumowanie 

efektów           

całorocznej 

działalności – 

sprawozdanie. 

 

CZERWIEC 

 

Odpowiedzialni:  

wszyscy opiekunowie 

 

 

 

 


