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I. Idea działań klubu: 

Ideą działań Szkolnego Klubu Wolontariatu działającego na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Plewiskach jest budowanie w uczniach wymienionej 

placówki postawy zaangażowania w życie społeczności lokalnej i szkolnej poprzez 

podejmowanie różnego rodzaju działań o charakterze charytatywnym, mających 

na celu wsparcie osób potrzebujących i instytucji im pomagających na różnych 

płaszczyznach ich działalności.  

 

II.  Cele : 

Działania podejmowane w ramach koła zmierzają do realizacji następujących celów: 

- profilaktyka uzależnień 

- nauka wielostronnego podejścia do problemów 

- promowanie postawy aktywnego udziału w życiu społecznym 

- rozwój empatii  

- zaproponowanie bezpiecznych sposobów spędzania czasu wolnego 

-nauka skutecznej komunikacji 

- rozwój umiejętności przekazywania własnej wiedzy 

- budowanie postawy odpowiedzialności za drugą osobę 

- utrwalenie zasad kulturalnego zachowania  

- przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym 

- budowanie pozytywnej samooceny 

Cele realizowane w ramach projektu nawiązują do realizowanego przez szkołę  

Programu Wychowawczo –Profilaktycznego . 

Formy podejmowanych działań 

Klub realizuje założone cele poprzez podejmowanie różnorakich form działań o 

charakterze pomocowym. Zróżnicowanie formy umożliwia zaangażowanie w 

działania każdemu chętnemu uczniowi na  miarę jego możliwości. 

 

 

 

 



 

Tab.1 Formy działań podejmowanych w ramach Szkolnego Klubu 

Wolontariatu.  

Lp.  Forma działań 

1.  Zbiórki rzeczowe o charakterze pomocowym 

2.  Spotkania z zaproszonymi gośćmi 

3.  Wycieczki / wyjścia 

4.  Maratony pisania kartek/ listów 

5.  konkursy 

6.  Ogólnoszkolne akcje o charakterze wychowawczym 

 

III. Rekrutacja i  zasady działania : 

-  Zaproszenie Klubu kierowane jest do  uczniów  klas I - VIII. 

- Wolontariusz swoją postawą i zachowaniem stara się być wzorem dla innych 

uczniów. 

- Członkiem Klubu może być każdy uczeń, który przedłożył pisemną zgodę rodzica 

na działalność w Klubie. 

- Za aktywny udział w spotkaniach i zbiórkach Klubu przez co najmniej rok, uczeń 

kończący szkołę,  otrzymuje wpis na świadectwie oraz dodatkowe punkty. 

- Jeśli uczeń realizował wolontariat poza szkołą i dostarczy wychowawcy 

zaświadczenie z placówki, w której odbywał wolontariat, o swoim zaangażowaniu w 

tym miejscu, również otrzymuje dodatkowe punkty, wraz z wpisem na świadectwie. 

- Do włączenia ucznia w ramy projektu niezbędna jest  jego osobista motywacja 

określana na podstawie rozmowy z uczniem.  

- Uczeń podejmuje decyzję o wstąpieniu w szeregi Klubu na okres jednego roku 

szkolnego, po upływie tego czasu jego działalność może być kontynuowana. 



- Uczeń może podjąć decyzję o zakończeniu swojej działalności w Klubie w 

dowolnym momencie Roku Szkolnego, zobowiązany jest jednak niezwłocznie 

poinformować o tym fakcie opiekuna Klubu. 

- Opiekun Klubu, wraz z zespołem do spraw wolontariatu, może podjąć decyzję o 

usunięcia ucznia z szeregów Klubu, jeśli jego zachowanie narusza regulamin szkolny, 

jest niezgodne z normami. 

- Spotkania Klubu odbywają się raz w tygodniu i obejmują jednostkę lekcyjną 

(45minut). W tym czasie realizowane są następujące zadania. 

 

 

 

Lp.  Zadania 

1. Omówienie i zaplanowanie bieżących zadań klubu 

2.  Podsumowanie i omówienie efektów minionych akcji 

3.  Przybliżenie specyfiki działań instytucji wspieranych przez koło oraz w 

miarę możliwości  sytuacji osób, dla których adresowana jest pomoc  

4.  Przygotowanie plakatów promujących realizowane akcje 

5.  Zajęcia integracyjne 

 


