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PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU 

 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mykanowie 

 

na rok szk. 2022/2023 

 

„Okaż swoje serce” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, 

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, 

z jakim tej pomocy się udziela”. 

Jan Paweł II 
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Wstęp    

Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kształtowania postaw altruistycznych. 

Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można 

odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Przygotowuje on dzieci i 

młodzież naszej szkoły do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i obywatelskim, 

rozwija ich zainteresowania, umiejętności społeczne, a przede wszystkim niesie ze sobą wiele 

wartości wychowawczych, kształtujących kreatywność, odpowiedzialność, wrażliwość i 

otwartość na drugiego człowieka. 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. Daje on też możliwość nawiązania przez szkołę 

współpracy z innymi placówkami, organizacjami i instytucjami, działającymi na rzecz 

środowiska lokalnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa 

pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar 

edukacyjno- wychowawczy. 

 
 

1.Cele szczegółowe programu: 

 Zwiększenie wrażliwości dzieci i młodzieży na potrzeby innych 

 Tworzenie więzi między uczniami/nauczycielami, a środowiskiem lokalnym 

 Kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich 

 Rozwijanie empatii i rozumienia 

 Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności 

 Inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego 

 Kształtowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu 

własnych zainteresowań 

 Nabycie doświadczeń i umiejętności społecznych 

 Kształtowanie umiejętności działania zespołowego 

 Współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się 

 Kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu 

wychowawczego placówki 

 Współdziałanie z organizacjami społecznymi 

 



3 
 

2. Obszary działania 

Środowisko szkolne 

 Organizowanie pomocy materialnej dla uczniów naszej szkoły 

 Przygotowanie  kiermaszów bożonarodzeniowego i wielkanocnego 

 Zorganizowanie festynu rodzinnego 

 Czytanie bajek przedszkolakom 

 Organizowanie pomocy uczniom osiągającym słabsze wyniki w nauce w ramach 

koleżeńskich korepetycji. 

 Zbiórka książek do biblioteki oraz gier do świetlicy 

 

Środowisko pozaszkolne 

Współpraca z: 

 Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mykanowie,  

 Stowarzyszeniem Wiosna, które organizuje projekt ogólnopolski „Szlachetna 

Paczka” 

 Caritasem,  

 Schroniskiem dla zwierząt,  

 Hospicjum,  

 Domem Dziecka w Chorzenicach  

 Udział w Akcjach charytatywnych  dla dzieci  niepełnosprawnych 

 Pomoc dla rodaków mieszkających na Kresach Wschodnich 
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3. Zadania przewidziane do realizacji 

Przedszkole 

  

  

L.p. Klasa, zespół 

uczniów 

Grupa 

Działanie Nauczyciel/le 

odpowiedzialny/ni 

Termin 

1. I, II, III „Góra Grosza” Kalina Kot, Justyna. Sączek,  

Agnieszka  Małecka,  Izabela 

Broszko, Dorota Żyła 

XII 2022 

2. I, II, III Kiermasz Wielkanocny Kalina Kot, Justyna. Sączek,  

Agnieszka  Małecka,  Izabela 

Broszko,  Dorota Żyła 

III-IV 

2023 

3. I, II, III Zbieramy nakrętki dla Tobiasza Kalina Kot, Justyna. Sączek,  

Agnieszka  Małecka,  Izabela 

Broszko,  Dorota Żyła 

Cały rok 

szkolny 

4. I, II, III Zbiórka darów na rzecz 

schroniska dla zwierząt 

Kalina Kot, Justyna. Sączek,  

Agnieszka  Małecka,  Izabela 

Broszko,  Dorota Żyła 

Cały rok 

szkolny 

5. I. II, III Szlachetna Paczuszka Kalina Kot, Justyna. Sączek,  

Agnieszka  Małecka,  Izabela 

Broszko,  Dorota Żyła 

XII 2022 

6. I. II, III Zbiórka na Kresy Wschodnie Kalina Kot, Justyna. Sączek,  

Agnieszka  Małecka,  Izabela 

Broszko,  Dorota Żyła 

X 2022 
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Szkoła Podstawowa 

 

 

L.p. Klasa, zespół 

uczniów 

Grupa 

Działanie Nauczyciel/le 

odpowiedzialny/ni 

Termin 

1. Wszyscy 

uczniowie 

Szlachetna Paczka Agata Musiał , Żaneta Kosela. 

Katarzyna Mszyca 

XI-XII 

2022 

2. Wszyscy 

uczniowie 

Samorząd 

„Góra grosza” Iwona Podlejska, Ewelina 

Kowalczyk 

Wychowawcy  

XI-XII 

2022 

3. Wszyscy 

uczniowie  

Darowizny rzeczowe dla 

schroniska dla zwierząt 

Małgorzata Skowrońska,  

Żaneta Kosela 

XI 2022 

III 2023 

4. Wszyscy 

uczniowie  

Zbieranie nakrętek od napojów 

dla dzieci niepełnosprawnych 

Wychowawcy klas   Cały rok 

5. Wszyscy 

uczniowie 

Zostań Świętym Mikołajem dla 

dzieci z Hospicjum 

Żaneta Kosela, opiekunowie 

samorządu- Iwona Podlejska, 

Ewelina Kowalczyk 

XI-XII 

2022 

8. Wszyscy 

uczniowie 

Czytanie tekstów literackich dla 

przedszkolaków 

Noszczyk Katarzyna, Ewa 

Soboniak 

Cały rok 

9, Wszyscy 

uczniowie 

Zbiórka książek do biblioteki Ewa Soboniak, Żaneta Kosela Cały rok 

10. Wszyscy 

uczniowie 

Zbiórka słodyczy na rzecz 

Domu Dziecka w Chorzenicach 

Żaneta Kosela, wychowawcy 

klas 

V, VI 2023 

11. Wszyscy 

uczniowie 

Zbiórka gier i puzzli do 

świetlicy szkolnej 

Wychowawcy świetlicy Cały rok 

12. Wszyscy 

uczniowie 

Projekty samorządu 

uczniowskiego 

Iwona Podlejska, Ewelina 

Kowalczyk, Dorota Żyła 

Cały rok 

13. Wszyscy 

uczniowie 

Zbiórka na Kresy Wschodnie Żaneta Kosela, wychowawcy 

klas 

X 2022 
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4. Zadania w ramach szkolnego wolontariatu zgodnie z poniższym 

regulaminem 

 

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mykanowie. 

 

Podstawa prawna 

1. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 17 marca 2017r. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów 

 

I 

W rozumieniu niniejszego regulaminu należy rozumieć: 

1. Wolontariat jako świadomą dobrowolną działalność podejmowaną na rzecz innych 

wykraczającą poza więzi rodzinne, przyjacielskie, koleżeńskie. 

2. Wolontariusza jako osobę pracującą na zasadzie wolontariatu, dobrowolne  

i świadome i bez wynagrodzenia. 

Opiekunami szkolnego  wolontariatu są nauczyciele: 

1. Żaneta Kosela 

2. Małgorzata Skowrońska 

II 

Umożliwia się uczniom następujące aktywności uprawniające do wpisu na świadectwie 

szkolnym 

1. Zbiórka żywności i artykułów dla zwierząt  przebywających  

w schronisku (makaron, karma, żwirek). Zbiórka polegać powinna na aktywnym 

pozyskiwaniu wśród najbliższego otoczenia - rodzina, sąsiedzi, znajomi- w/w produktów. 

Uczestnik zobowiązany jest do pozyskania pięciu artykułów.  

Artykuły gromadzone będą u pedagoga szkolnego. 

2. Pomoc koleżeńska  w zakresie wyrównywania braków w nauce co najmniej 3 godziny w 

miesiącu. 

3.. Zbiórka książek do biblioteki szkolnej co najmniej 3 sztuk. 
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4. Zbiórka nowych gier, puzzli do świetlicy szkolnej w ilości co najmniej 3 sztuk. 

5. Zbiórka słodyczy z długą datą ważności na rzecz Domu Dziecka w Chorzenicach w ilości 

co najmniej 5 sztuk.  

6. Zbiórka w ramach akcji „Szlachetna paczka” 

7. Inne akcje podejmowane przez szkołę rzecz potrzebujących pomocy. 

Aby uczeń uzyskał  wpis na świadectwie o wolontariacie na rzecz ZSP w Mykanowie 

powinien uczestniczyć w przynajmniej pięciu ze wskazanych powyżej akcji. 

 

Udział ucznia w działaniach wolontariatu poprzedzony musi być pisemną zgodą rodziców. 

W przypadku pozaszkolnej aktywności na rzecz wolontariatu podstawą do wpisu na 

świadectwie jest udokumentowanie czynnego i długoterminowego  uczestniczenia w 

akcji wolontariatu.  

III 

Każdy wolontariusz posiadać będzie odrębną kartę pracy, na której będą potwierdzone 

przez nauczycieli koordynatorów działania wolontariuszy. 

4. Sposoby ewaluacji programu 

–       zdjęcia z imprez 

–      informacje na stronie internetowej szkoły 

–       podziękowania od osób i instytucji 

-       potwierdzenia wpłat na konta fundacji 

 

5. Planowanie efektów. 

1. Dostarczenie młodzieży propozycji alternatywnych form spędzania czasu wolnego.  

2. Wzrost świadomości dotyczącej ludzi potrzebujących.  

3. Wykazywanie odpowiedzialności za swoje czyny oraz wyrozumiałości w stosunku do 

innych.  

4. Troska o dobro innych, uczenie bycia miłym, uśmiechniętym, przyjaznym.  

5.  Wykazywanie się inicjatywą, empatią i cierpliwością.  

6. Pomaganie innym kierując się otwartością, serdecznością, wytrwałością, tolerancją, 

wrażliwością oraz bezinteresowną chęcią niesienia pomocy innym. 

Opracowanie: Małgorzata Skowrońska 


