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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 i założenia  

1. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i 

lokalnego środowiska. 

2. Zapoznawanie z ideą wolontariatu 

3. Przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariusza. 

4. Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy. 

5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych. 

6. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach. 

7. Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży. 

8. Nauka samorządności. 

Wolontariusze  

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym. 

2. Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. 

3. Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, 

troską o innych. 

4. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich. 

5. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę 

wolontariatu, być przykładem dla innych. 

Struktura Klubu Wolontariusza  

1. Na czele klubu wolontariusza stoi opiekun koła wolontariatu p. Małgorzata Chomicka 

2. Reprezentantem wolontariuszy jest Rada Wolontariatu. 

3. W skład Rady wchodzi co najmniej 5 uczniów z klas IV-VIII wyłonionych przez Radę 

Samorządu Uczniowskiego, Opiekuna Samorządu i Koordynatora.  

4. Kadencja Rady Wolontariatu trwa 1 rok szkolny.  

5. Każdy wolontariusz otrzymuje dzienniczek wolontariusza, w którym prowadzi zapis 

swojej działalności wolontariackiej. 

 



Wolontariat w roku szkolnym 2021/2022 

1. Rada Wolontariatu:  

a) Wybór członków Rady Wolontariatu. 

b) Zaprojektowanie koszulki Szkolnego Klubu Wolontariatu. 

c) Stworzenie systemu wewnątrzszkolnej pomocy koleżeńskiej uczniom mającym 

problemy z nauką a także uczniom nowoprzyjętym, będącym w okresie 

adaptacji – Pogotowie uczniowskie.  

d) Gromadzenie pomysłów i rozeznawanie potrzeb środowiska szkolnego i 

lokalnego.  

e) Koordynowanie działań i akcji charytatywnych. 

f) Organizacja Dnia Wolontariusza w szkole.  

2. Samorząd Uczniowski:  

a) Salezjańska Paczka 

b) Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

c) Współpraca z Towarzystwem pomocy dla zwierząt 

d) Współpraca z Ośrodkiem Pieczy Zastępczej Rodzin 

3. Szkolne Koło Caritas: 

a) Zbiórka środków czystości i trwałych środków spożywczych dla Przytuliska 

Brata Alberta 

b) Zbiórka artykułów papierniczych dla potrzebujących dzieci 

c) Zbiórka słodyczy dla dzieci 

 

 

4. Współpraca z Zespołem Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie. 

5. Współpraca ze Stowarzyszeniem Lubin 2006. 

6. Współpraca ze Stowarzyszeniem PALIUM oraz Hospicjum w Lubinie. 

7. Udział w ogólnopolskiej akcji sadzenia żonkili „Pola Nadziei”. 

8. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (kl.6a, 8a) 

9. Zbiórka odzieży i żywności w ramach wsparcia inicjatyw Stowarzyszenia PAX Lubin. 

(kl.8b) 

10. Zbiórka środków higienicznych dla Hospicjum. 

11. Zbiórka nakrętek. Sprawowanie opieki nad sercem na nakrętki.  

12. Wsparcie akcji charytatywnych związanych z leczeniem chorego chłopca Jerzyka 

Żerko.  

13. Zbiórka kasztanów i żołędzi dla zwierząt leśnych. (kl.3c) 

14. Przygotowanie kartek świątecznych dla pacjentów lubińskiego Hospicjum. (kl.2b) 

 

Plan jest otwarty i będzie modyfikowany w zależności od potrzeb, inicjatyw oraz przede 

wszystkim sposobów funkcjonowania szkoły w związku z zagrożeniami jakie niesie ze sobą 

pandemia COVID-19 w Polsce.  

 


