
  

 

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU 

 
„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz 

przez to, czym dzieli się z innymi". 

Jan Paweł II  
Podstawa prawna – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                            

i o wolontariacie.  

 

Wolontariat szkolny to: 

 bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców - 

na rzecz potrzebujących.  

Wartości wolontariatu: 

 uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka, 

 kreuje postawy altruistyczne. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego 

człowieka poprzez wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich 

dziedzinach życia każdego człowieka, 

 uczy  pasji i zaangażowania,  

 uwrażliwia na potrzeby  drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną 

pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie,  

 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.  

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 

 

 Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.  

 Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.  

 Kształtowanie postaw prospołecznych.  

 Rozwijanie empatii i tolerancji.  

 Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.  

 Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.  

 Budowanie 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.  

 Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.  

 Rozwijanie zainteresowań.  



 Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.  

 Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.  

 

OBSZARY DZIAŁANIA 

 Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko 

szkolne   i środowisko pozaszkolne.  

 

ŚRODOWISKO SZKOLNE 

 Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.  

 Udział w zajęciach pozalekcyjnych.  

 Praca w bibliotece szkolnej.  

 

ŚRODOWISKO POZASZKOLNE 

 Współpraca z: Ośrodkiem Pomocy Społecznej ,z Parafią ,Przedszkolem , Zarządem PCK   

Domem Pomocy Społecznej, Domem Dziecka, TPD 

 Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.  

 

REALIZOWANE ZADANIA 

 

 Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych.  

 Umożliwianie rozpoznania własnych motywacji do pracy.  

 Poznanie obszarów pomocy.  

 Poznanie zasad pracy i etyki działalności wolontarystycznej.  

 Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy.  

 Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę wolontariatu.  

 Zamieszczenie informacji o działalności wolontariatu na stronie internetowej szkoły.  

 Zachęcanie uczniów do działań w wolontariacie szkolnym podczas rozmów 

prowadzonych przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy.  

 Lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu.  

 Lekcje religii poświęcone miłości bliźniego.  

 Udział w Finale WOŚP.  

 Nawiązanie współpracy z lokalnymi firmami i zakładami pracy.  

 Spotkanie z przedstawicielem PCK.  

 Szkolenia członków wolontariatu w zakresie udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej.  

 Okresowe zebrania członków wolontariatu.  

 Pomoc najuboższym rodzinom, samotnym, chorym i osobom starszym przy współpracy                          

z miejscową parafią  

 Uzupełnianie „mapy” potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego. Monitorowanie 

działalności wolontariuszy.  

 Wymiana doświadczeń 



PRAWA WOLONTARIUSZA 

 Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.  

 Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki                          

w szkole i pomocy w domu.  

 Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników 

wolontariatu szkolnego.  

 Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować 

pracownika.  

 Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy.  

 Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu 

związanych    z wykonywaną pracą.  

 Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym 

zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.  

 Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontarystycznej uprzedzając 

odpowiednio wcześniej koordynatora wolontariatu szkolnego.  

 

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA 

 Niepełnoletni członkowie wolontariatu szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę 

rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie.  

 Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach wolontariatu.  

 Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady szkolnego wolontariatu takie jak:  

 

               -zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem 

               -zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy 

               -zasada troski o los słabszych 

              -zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości. 

 

CECHY WOLONTARIUSZA 

 

„Człowiek odnajduje siebie tylko w bezinteresownym dawaniu.” /bp Jan Chrapek/       

                                                                                                                                                                       

.  

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA 

Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.  

Być przekonanym  
Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.  

Być lojalnym  
Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.  

Przestrzegać zasad  
Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.  

Mówić otwarcie  



Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje 

odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.  

Chętnie uczyć się  
Rozszerzaj swoją wiedzę.  

Stale się rozwijać  
Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.  

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą  
Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.  

Być osobą, na której można polegać  
Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie 

jesteś w stanie spełnić.  

Działać w zespole  
Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.  

 

SPOSOBY EWALUACJI 

 

 Sprawozdanie z pracy Wolontariatu Szkolnego na koniec roku szkolnego.  

 Rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni  

 

Wolontariusze.  

 Zdjęcia z imprez.  

 Informacje na stronie internetowej szkoły.  

 Artykuły w prasie lokalnej  

 Podziękowania od osób i instytucji.  

 

 

Działania podejmowane przez uczniów szkoły w ramach 

wolontariatu w latach 2010-15 

 Rok szkolny 2010/11 

1.WOŚP-zebraliśmy 67.430 zł.,  
2.Akcja Samorządu Uczniowskiego –„GÓRA GROSZA”-pomoc dzieciom                                
z domów dziecka  ( zebrano  277, 14 zł.) . 
3.Honorowe krwiodawstwo-70 uczniów klas III oddało krew. 
4.Udział w akcji zorganizowanej przez PCK „Wyprawka dla żaka”- 
   zbieranie pomocy szkolnych. 
5.Wolontariat na rzecz ludzi starszych-współpraca z Domem Opieki  
    Społecznej „Kombatant”. 
6.Adopcja niedźwiadka „Konopka z warszawskiego ZOO. 
7.Udzial w programie ”Adopcja na odległość”-pomoc  
   w kształceniu ubogich dzieci i młodzieży z Zambii ( adopcja Nr 40459R). 
8.Udział uczniów w pobraniu próbki DNA( 39 uczniów klas III). 
9. Udział w Świątecznej zbiórce żywności na rzecz Banków żywności  
    SOS”-świąteczna zbiórka żywności, zebrano 2726 kg żywności     
    (13 wolontariuszy ze szkoły). 
10.Zbiórka żywności, kocy , karmy dla schroniska  w Józefowie  



      - zebrano 491, 34 zł. , za które zakupiono 200 kg karmy. 
11.Zbiórka darów świątecznych  dla dzieci z TPD- Samorząd  
     Uczniowski, 7 klas. 
12.Wolontariat na rzecz Domu Dziecka w Chotomowie. 
13.Wolontariat na rzecz dzieci niepełnosprawnych    
     w Powiatowym Zespole Szkół Specjalnych w Legionowie. 
14.Wolontariat na rzecz biblioteki w Wieliszewie. 
15.Zbieranie książek dla dzieci ze szkoły na Białorusi, zapewnienie 
      im opieki podczas wypoczynku w Polsce. 
16.Zbiórka książek , odzieży dla dzieci z ubogich rodzin. 
17.Zbieranie nakrętek na zakup wózka inwalidzkiego dla chorego  
     ucznia z zaprzyjaźnionej szkoły. 
 

Rok szkolny 2011/12 

1.Pomoc schronisku dla zwierząt w Józefowie-zbiórka karmy, rzeczy ( koce, 
miski),zebrano kwotę 959,36zł. , która przekazano schronisku. 
2.Udział w akcji „Szlachetna paczka”. 
3. Udział wolontariuszy w Finale WOŚP. 
4.Zbiórka pieniędzy na rzecz Domu Dziecka w Chotomowie -przekazano 
1200zł. 
5.Honorowe krwiodawstwo PCK-50 osób. 
6.Zbiórka żywności w ramach akcji Bank Żywności SOS. 
7.Zbiórka darów dla dzieci z TPD-akcja prowadzona przez Samorząd  
   Uczniowski.  
8.Organizacja spotkania opłatkowego dla kombatantów z Domu Opieki 
Społecznej „Kombatant”. 
9.Współpraca z Fundacją Przyjaciele Braci Mniejszych-zbiórka darów na rzecz 
schroniska dla zwierząt. 
10.Adopcja niedźwiedzia brunatnego „Konopka” z warszawskiego Z00. 
11.Udział w akcji” Szlachetna paczka” 
12.Udział w akcji „Góra grosza” 
13.Poszukiwanie dawców szpiku kostnego-3 wolontariuszy 
14.Udział wolontariuszek w Dniu Honorowego Krwiodawcy 
15.Przygotowanie paczek dla rodziny Pani Janiny. 
16. Zbiórka pieniędzy na chorego chłopca Stasia O.-zebrano 922zł. 
17.Akcja charytatywna Samorządu Uczniowskiego na rzecz Michała Sz.-
zebrano kwotę 654zł. 

 

Rok szkolny 2012/13 



1.Praca szkolnego koła Caritas. 
2. WOŚP-zebraliśmy 80.595,08 zł., 69,66 euro. 
3.Udział w akcji „Szlachetna paczka”.  
4.Wolontariat na rzecz Fundacji Przyjaciele Braci Mniejszych-zbiórka  
   rzeczy dla schroniska dla zwierząt 
5.Udział w akcji zorganizowanej przez PCK „Wyprawka dla żaka”- 
   zbieranie pomocy szkolnych 

6.Honorowe Krwiodawstwo  „Dar krwi, darem serca” 
7.Udział w akcji „Góra grosza” 
8. Wysyłanie paczek do Pani Janiny, rodziny znajdującej się w ciężkiej sytuacji 
zyciowej –akcja jednej z klas 

 

Rok szkolny 2013/2014 

1.Piknik charytatywny dla Wiktorii, dziewczynki chorej na białaczkę 
2.Współpraca z Domem Pomocy Społecznej „ Kombatant”. 
-wieczorki muzyczne, wspólne śpiewanie,, lekcje języka angielskiego dla 
seniorów. 
3. WOŚP-zebraliśmy 95.724,24 zł., 116,09 euro. 
4.Przygotowanie paczek dla biednych rodzin z Parafii wspólna akcja Szkolnego 
Kola Caritas i Samorządu Uczniowskiego . 
5.Udział w akcji” Szlachetna Paczka”. 
Udział w akcji Góra Grosza. 
6.Wolontariat uczniowski podczas” Legionowskiej Dychy”. 

 

Rok szkolny 2014/2015 

1.Akcja PCK „ Pomóż innym”. 
2.Zbiórka nakrętek, sprzedaż ciast na zakup protezy dla ucznia szkoły. Zbiórka 
nakrętek na zakup protezy dla Mateusza-ze sprzedaży nakrętek 1400 zł, ze 
sprzedaży ciast, wpłat klas 2200zł, łącznie ponad 3600zł. 
3.Paczki dla rodziny Pani Janiny. 
4. Udział uczniów w „Szlachetnej paczce”. 
5.XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy-zebraliśmy 91 104, 72 zł.  
i 114,31 euro. 
 -pokazy sztuki walki 



-imprezy sportowe 
-bal dla przedszkolaków 
-stoiska 
-mecze  
6.Zbiórka zabawek i odzieży dla dzieci z Domu Dziecka w Mariopolu na  
   Ukrainie. 
7. Udział 17 wolontariuszy w akcji charytatywnej ”Koncertowe powitanie  
    wiosny w Legionowie” współpraca z Fundacją Moc. 
8.Wolontariat podczas VIII edycji imprezy biegowej pod hasłem ”Legionowska  
    Dycha” 
9.Wolontariat podczas Dni Legionowa. 
10.Wolontariat na Warsztatach Terapii Zajęciowej -praca z uczniami ze 
specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i z uczniami niepełnosprawnymi. 
11.Koncerty charytatywne dla osób potrzebujących, udział uzdolnionej 
młodzieży w koncertach . 
12.Praca w ramach ”Caritas” w Domu Dziecka w Chotomowie, pomoc przy  
     odrabianiu lekcji, spotkania w Domu Samotnej Matki w Legionowie,  
    zbiórka żywności dla osób potrzebujących), wydawanie żywności dla osób  
    potrzebujących w Parafii Św. Jana Kantego, organizacja Multi Turnieju  
     Sportowego w Domu Dziecka. 
13.Pomoc stowarzyszeniu „Paczka pomysłów ”. 
14.Honorowe krwiodawstwo. 
15.Przygotowanie paczek dla biednych rodzin z Parafii wspólna akcja 
Szkolnego Kola Caritas i Samorządu Uczniowskiego . 

 

 
 


