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                                                                             „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  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.) 

 

WSTĘP 

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących. Uczy 

postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. 

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. 

Staramy się , aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie 

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. 



CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 Zapoznanie dzieci 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. 

 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 uczniów ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne. 

TERMIN REALIZACJI: 

wrzesień 2016r. – maj 2017r. 

 

SPOSOBY EWALUACJI: 

 Sprawozdanie z realizacji Projektu na koniec roku szkolnego. 

 Rejestr akcji charytatywnych. 

 Zdjęcia z imprez. 

 Informacje na stronie internetowej szkoły. 

 Artykuły w gazetce szkolnej. 

 Sprawozdania z poszczególnych akcji, konkursów, wydarzeń. 

 Podziękowania dla osób i instytucji. 

 

 

 

 



 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

 

L. p. 

 

Nazwa zadania 

 

 

Sposób realizacji 

 

Uczestnicy 

 

Termin 

 

Osoby 

odpowiedzialne 

1. „Pomocna dłoń – wolontariat             

w naszej szkole” 

Opracowanie celów                            

i harmonogramu projektu. 

J.Gwizdon 

K.Tyborowska 

W. Majewska 

B.Obrycka 

wrzesień J. Gwizdon 

 

2. Promocja idei wolontariatu w szkole. 

 

 

Wykonanie plakatów oraz 

ekspozycji na holu i na stronie 

Internetowej szkoły. 

Uczennice  kl. VI d wrzesień W. Majewska 

B. Dębosz 

3. 

 

Bieg charytatywny młodych PKO. 

 

Udział uczniów w biegu na 

stadionie miejskim. 

Uczniowie wrzesień B.Rogińska 

D.Węgrowski 

4. Sprzątanie świata. 

 

Udział uczniów w akcji. Sprzątanie 

terenu osiedla we współpracy z 

ŁSM. 

Uczniowie klas  I– VI  wrzesień K. Tyborowska 

B. Obrycka 

J. Nowińska 

5. Co to jest wolontariat ? 

 

Pogadanki w klasach. Uczniowie klas IV – VI październik Wychowawcy klas 



6. „Mój pierwszy krok w wolontariat” 

 

Zbiórka książek dla Domu Dziecka 

Łomży. 

Uczniowie klas 0 – VI listopad  Świetlica 

Szkolne Koło PCK 

7. „Pomocna dłoń” Konkurs plastyczny Uczniowie klas IV  listopad M. Kisiel 

8 „Pupile Wety” Udział  w festynie charytatywnym. Uczniowie klas IV-V wrzesień E. Mieczkowska 

A. Popkowska 

9.  Karnawałowa dyskoteka 

charytatywna. 

 

Zbiórka przyborów i pomocy 

szkolnych dla dzieci 

potrzebujących. 

Uczniowie klas IV - VI styczeń K. Tyborowska 

B. Obrycka 

10. Bal charytatywny. Udział w balu organizowanym 

przez Caritas i ZSM w Łomży. 

Zbiórka przyborów szkolnych. 

Uczniowie                       

o specjalnych 

potrzebach 

edukacyjnych. 

luty K. Tyborowska 

B. Salwa 

11. Co nam daje pomaganie innym ? Warsztaty. 

 

S.U. październik J. Dardzińska 

12.  „Poczytaj mi kolego” 

 

Uczniowie starsi czytają książki 

maluchom. 

Uczniowie klas VI i kl. I,  

oddz. przedszk. 

październik - 

maj 

Biblioteka 

13. „Pomaganie jest fajne” Konkurs literacki. Uczniowie klas VI luty D. Żbikowska 

 

14. „Pomocna dłoń”  

 

Konkurs recytatorski. Uczniowie klas V luty M. Bieniecka 



15. „Uczymy się ratować” Pokazy pomocy przedmedycznej. Uczniowie klas IV - VI wrzesień, 

marzec 

Nauczyciele 

przyrody 

16.  „Pomóż mi kolego” 

 

Akcja pomocy koleżeńskiej. Uczniowie klas IV - VI październik - 

maj 

Wychowawcy 

17. „Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy” 

 

Udział w akcji. S.U. styczeń K. Tyborowska 

B. Obrycka 

18.  „Wrzuć grosik  do skarbonki” Szkolna akcja zbiórki drobnych 

monet dla uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. 

Uczniowie klas 0 - VI grudzień - luty M.Kucharczyk 

A. Dytkowska 

19. „Świąteczna paczka” Paczki dla dzieci potrzebujących -

SM Perspektywa. 

Pracownicy SM grudzień W. Majewska 

20. „Miłość bliźniego” 

 

Lekcje religii. Uczniowie klas IV - VI październik - 

maj 

Nauczyciele religii 

21. „Pomagamy zwierzętom” 

 

Zbiórka karmy dla piesków ze 

schroniska 

Uczniowie klas  0 - VI grudzień, 

kwiecień 

K. Tyborowska 

B. Obrycka 

22. „Zakręć się na pomaganie” 

 

Zbiórka nakrętek dla hospicjum      

i dla dzieci z autyzmem. 

Uczniowie klas  0 - VI cały rok W. Majewska 

23. „Pomocna dłoń” 

 

Konkurs na scenkę teatralną. Uczniowie klas VI marzec J. Lewczuk 

W. Majewska 



24. „Bożonarodzeniowe życzenia” 

 

 

Przygotowanie programu                   

i wykonanie upominków dla 

seniorów DPS. 

Uczniowie 

uczęszczający do 

świetlicy 

grudzień Świetlica 

25. Podsumowanie projektu. 

 

 

Apele – występ wolontariuszy, 

program artystyczny, prezentacja 

prac konkursowych, 

sprawozdanie, wręczenie nagród, 

podziękowania. 

Uczniowie klas IV - VI maj J. Gwizdon 

W. Majewska 

K. Tyborowska 

B. Obrycka 

 

Koordynator projektu: 

 Wanda Majewska 

 

Łomża, dn. 16.09.2016 r. 

 

 


