
PROGRAM  SZKOLNEGO  KOŁA WOLONTARIATU 
  
I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim 
jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".  

św. Jan Paweł II

Podstawy prawne funkcjonowania wolontariatu

• rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie
placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 900),

• ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z 
późn. zm.),

• ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. Z 2010 r., Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.),

• ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z
póź. zm.).

     
ADRESACI
Program skierowany jest do uczniów naszej szkoły.
Pragniemy aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się 
wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Aby nieśli bezinteresowną pomoc, służyli tak 
potrzebującym jak i samym sobie. 
Aby poprzez wolontariat rozwijali postawę alternatywną dla konsumpcyjnego  stylu  życia  i  
uzależnień.  Aby mieli okazję  do  wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości,  
rozwijali zainteresowania, 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 zrozumienia. 
 Inspirowanie  do aktywnego spędzania czasu wolnego. 
 Wychowanie do wartości. 
 Kształtowanie umiejętności działania zespołowego. 
 Tworzenie więzi między uczniami a nauczycielami. 
 Budowanie przyjaznej i bezpiecznej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i dążeniu 

do rozwoju.
 Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
  Rozwijanie przedsiębiorczości 



WSPÓŁPRACA
• Szczeciński oddział Caritas Polska
• Stacja Krwiodawstwa
• Parafia pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Szczecinie
• Schronisko dla zwierząt
• i inne instytucje w zależności od potrzeb

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 wolontariackiej. 
 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 religii poświęcone miłości bliźniego.   
 Okresowe zebrania członków Wolontariatu. 
 Pomoc najuboższym rodzinom, samotnym, chorym i osobom starszym przy współpracy z 

miejscową parafią 
 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 wolontariackiej 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.  
 



KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA 
Być pewnym 
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.  

Miesiąc Działanie
Osoby odpowiedzialne 

za realizację

Wrzesień

Spotkanie organizacyjne.
Opracowanie planu pracy na 
rok szkolny 2016/2017
Udział w akcji „Wampiriada”,
Akcja „Skrzydła”
Świetlica „Pod Aniołem”

Aniela Brzezicka
Bartosz Bynowski
br. Maciej Grzelak

Październik

Akcja „Skrzydła”,
Świetlica „Pod Aniołem”
Spotkanie z osobą 
odpowiedzialną za wolontariat 
w hospicjum św. Jana 
Ewangelisty w Szczecinie.
Spotkanie z osobą 
odpowiedzialną za wolontariat 
w hospicjum dla dzieci.

Bartosz Bynowski
br. maciej Grzelak
Aniela Brzezicka

Listopad

Akcja „Skrzydła”,
Udział w akcji”Dzwonek na 
obiad”- zorganizowanie 
kiermaszu świątecznego dla 
uczniów i rodziców.
Świetlica „Pod Aniołem”.
Zbiórka karmy dla zwierząt

Bartosz Bynowski
Aniela Brzezicka
Monika Dąbrowska
br. Maciej Grzelak



Grudzień

Akcja „Skrzydła”.
Akcja „Wampiriada”.
Organizacja kiermaszu na rzecz
dzieci z Domu dziecka przy ul. 
Broniewskiego.
Udział wolontariuszy podczas 
wigilii dla ubogich przy 
katedrze św. Jakuba w 
Szczecinie
Wyjazd do schroniska dla 
zwierząt.

Bartosz Bynowski
Aniela Brzezicka
Monika Dąbrowska
br. Maciej Grzelak

Styczeń
Akcja „Skrzydła”.
Świetlica „Pod Aniołem”.

Bartosz Bynoewski
br. Maciej Grzelak

Luty

Akcja „Skrzydła”
Świetlica „Pod Aniołem”
Organizacja półkolonii w czasie
ferii zimowych dla z parafii p. 
w. św. Andrzeja Boboli w 
Szczecinie

Bartosz Bynowski
br. Maciej Grzelak

Marzec

Druga część akcji „Dzwonek na
obiad”.
Akcja „Skrzydła”.
Świetlica „Pod Aniołem”
Akcja „Wampiriada”

Aniela Brzezicka
Bartosz Bynowski
br. Maciej Grzelak

Kwiecień
Akcja „Skrzydła”
Świetlica „Pod Aniołem”

Bartosz Bynowski
br. Maciej Grzelak

Maj
Akcja „Skrzydła”.
Świetlica „Pod Aniołem”.

Bartosz Bynowski
br. Maciej Grzelak

Czerwiec

Akcja „Skrzydła”.
Świetlica „Pod Aniołem”
Akcja „Wampiriada”.
Podsumowanie pracy koła 
wolontariatu.

Bartosz Bynowski
Monika Dąbrowska
Aniela Brzezicka
br. Maciej Grzelak

 
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.
 Podziękowania od osób i instytucji. 


