
PLAN PRACY  
SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE W CHOBIENI 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

Cele: 
• upowszechnianie wśród młodzieży idei pomocy charytatywnej 
• rozwijanie empatii 
• pomoc materialna rodzinom uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte 

w Chobieni znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 
• organizowanie akcji spontanicznych wynikających z potrzeby chwili 

Organizacja: 
Opiekun: Izabela Tetera -pedagog 
Członkowie : Uczniowie klas VII, VIII Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w 
Chobieni 
Realizacja poszczególnych zadań: wszyscy chętni: uczniowie, rodzice, pracownicy 

Regulamin: 
1. Uczestnictwo w Szkolnym Kole Wolontariatu jest dobrowolne 
2. Ciągła i systematyczna działalność danego ucznia w  Szkolnym Kole Wolontariatu 

zostaje potwierdzona wpisem na świadectwie ukończenia VIII klasy Szkoły 
Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni 

3. W akcjach organizowanych na terenie szkoły uczestniczyć mogą wszyscy uczniowie 
zainteresowani ideą pomagania innym ludziom 

4. Środki pozyskane podczas prowadzenia poszczególnych akcji przekazywane są na 
konkretne cele 

5. Uczniowie uczestniczący w poszczególnych akcjach wynagradzani są punktami 
dodatnimi zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny zachowania 

6. Ze  względu na możliwość wystąpienia ewentualnego zagrożenia  epidemiologicznego, 
ekologicznego, wynikającego z trwającego konfliktu zbrojnego lub innego,  w razie 
potrzeby zaplanowane akcje zostaną przeprowadzone w charakterze dostosowanym do 
danej sytuacji epidemiologicznej, ekologicznej lub innej zgodnie z zaleceniami, 
regulacjami prawnymi itp. w dostosowanych formach: rozpowszechnianie idei pomocy 
charytatywnej na stronie internetowej szkoły lub on-line, prowadzenie akcji z 
zastosowaniem rygoru sanitarnego, zmiana zasięgu i organizacji zaplanowanych akcji 
lub całkowita rezygnacja z organizacji poszczególnych akcji.  

Nazwa akcji Realizacja Termin 
realizacji

Uwagi 

Współpraca ze 
Stowarzyszeniem 
Palium

• Zgłoszenie szkoły do 
współpracy ze 
Stowarzyszeniem Palium 

• Akcja „Żonkile”



Akcja „Znicz” • Zbiórka zniczy na terenie 
szkoły 

• Prace porządkowe na 
terenie cmentarza 
Komunalnego w Chobieni

Październik - 
listopad

Akcja stała 
coroczna

 Akcja „Szlachetna 
paczka”.  

• Zbiórka artykułów 
spożywczych na terenie 
szkoły 

• Przygotowanie paczek 
żywnościowych 

• Przygotowanie wykazy 
rodzin najbardziej 
potrzebujących i 
przekazanie im 
przygotowanych paczek 

• W przypadku zebrania 
większej ilości darów 
przekazanie ich do 
zainteresowanych 
instytucji

 Grudzień Akcja stała 
coroczna

Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy

• Zbiórka zabawek i innych 
fantów z przeznaczeniem 
na loterię  

• Pomoc w organizacji 
finału   Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 

Styczeń Akcja stała 
coroczna

Zbiórka nakrętek 
plastikowych

• Zbiórka na terenie szkoły 
surowca wtórnego 

• Przekazanie zebranego 
surowca na cel 
charytatywny 

Cały rok Akcja stała 
całoroczna

Akcja  „Kolorowe 
kredki”

• Zbiórka na terenie szkoły 
przyborów szkolnych itp. 

• Nawiązanie współpracy z 
rodzinami w trudnej 
sytuacji życiowej 

• Przekazanie 
zgromadzonych środków 
rodzicom uczniów lub do 
zainteresowanych 
instytucji 

Cały rok Wrzesień 



Opracowała Izabela Tetera 

Zatwierdzam do realizacji: 

Akcja „Podaj łapę” • Zbiórka na terenie szkoły 
karmy dla zwierząt 

• Przekazanie karmy do 
gminnego punktu opieki 
nad zwierzętami 
bezdomnymi.

Listopad/
grudzień

Akcja stała 
coroczna

Inne akcje wynikające 
z potrzeb szkoły lub 
środowiska lub udział 
w akcjach 
organizowanych przez 
inne instytucje, 
placówki.

• Przygotowanie paczek w 
sytuacjach kryzysowych 

• „Szkoła Pamięta” 
• List do kolegi lub 

koleżanki 
• Zbiórki w sytuacjach 

kryzysowych dla rodzin 
uczniów np. pożar 

• Aktywne włączanie się do 
akcji organizowanych 
przez inne instytucje, 
podmioty np. przez KSRG 
OSP Chobienia itp.  

• W miarę możliwości 
wspieranie zbiórek/
licytacji dla chorych 
uczniów z najbliższej 
okolicy 

• itp.

Wg potrzeb 


