Plan pracy SZKOLNEGO WOLONTARIATU
przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym
na rok szkolny 2019/2020

Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.
Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

Cele wolontariatu:
1.
2.
3.
4.

Niesienie pomocy innym.
Czerpanie satysfakcji z bezinteresownej działalności na rzecz innych.
Integracja uczniów.
Kształcenie umiejętności właściwego komunikowania się z drugim
człowiekiem.
5. Rozwijanie uczuć empatycznych i tolerancyjnych.
6. Uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych.
7. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu i jej propagowanie.

Regulamin wolontariatu:
1. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Ujeździe Górnym.
2. Wolontariusz niesie bezinteresowną i bezpłatną pomoc innym.
3. Wolontariusz wykonuje swoją pracę rzetelnie i uczciwie.
4. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby,
której pomaga.
5. Wolontariusz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy.
6. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie nawzajem.
7. Niestosowanie się do regulaminu spowoduje skreślenie z listy
wolontariuszy.

Sposoby ewaluacji:
 Sprawozdanie na koniec roku szkolnego.
 Informacje na stronie internetowej szkoły z prowadzonych przez
wolontariuszy działań.
 Zdjęcia z imprez.
 Rejestr akcji charytatywnych, w których obecni są wolontariusze.

PLAN PRACY

Termin
Wrzesień

Wrzesień/
październik
Październik
Listopad

Rodzaj działalności
 Powołanie wolontariatu.
 Promocja wolontariatu.
 Planowanie rocznej pracy wolontariatu.
 Zbiórka na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
w Jaworze w ramach Międzynarodowego Dnia Zwierząt.
 Zbiórka zniczy – AKCJA ZNICZ
 Porządkowanie opuszczonych grobów i zapalenie zniczy.
 Zbiórka pluszaków lub symbolicznej złotówki na zakup
pluszowych misiów, które zostaną przekazane do szpitala
na oddział dziecięcy, w ramach Dnia Pluszowego Misia.
 Rozpoczęcie udziału w akcji MARZYCIELSKA
POCZTA – korespondowanie z osobami starszymi lub z
dziećmi chorymi przewlekle.

Listopad/
grudzień
Grudzień

 Udział w akcji - GÓRA GROSZA (konkurs klas).

Styczeń

 Pomagamy ptakom przetrwać zimę – wykonanie
karmnika i dokarmianie ptaków.
 Włączenie się w akcje WOŚP;

 Przygotowywanie i zbiórka kartek świątecznych dla
Seniora.
 Zbiórka żywności w markecie DINO – włączenie się w
akcję SZLACHETNA PACZKA.

Marzec/
kwiecień

 Przygotowanie kartek świątecznych dla osób starszych i
samotnych;

Maj

 19.05 – DZIEŃ DOBRYCH UCZYNKÓW – sprzątanie
terenu wokół szkoły i miejscowości.

Czerwiec
Całorocznie

 Podsumowanie efektów całorocznej działalności.
 Wewnątrz klasowa pomoc koleżeńska dla uczniów
mających problemy z nauką.
 Dołączenie i działanie w akcji UNICEF.
 Opieka nad tablicą JPII.
 Raz w miesiącu - KIERMASZ ZDROWEJ ŻYWNOŚCI
– dochód przeznaczony na operacje dla Alana
Wróblewskiego - ( przydział poszczególnych klas na
dany miesiąc).
 Włączenie się w akcję CAŁA POLSKA CZYTA
DZIECIOM – czytanie bajek przez wolontariuszy w
oddziale przedszkolnym.

W trakcie roku szkolnego plan pracy wolontariatu może ulec modyfikacji ze
względu na możliwość pojawienia się nowych potrzeb i innych inicjatyw.

Opiekunowie wolontariatu:

