
Szkolny Klub Wolontariatu 

Przy Szkole Podstawowej w Jamnicy 

Głównym celem Szkolnego Klubu Wolontariatu jest wolontarystyczna 

aktywizacja młodzieży ze szkoły podstawowej oraz ujęcie spontanicznych chęci 

do działania młodych ludzi w bardziej stałe i usystematyzowane ramy 

organizacyjne. Klub rozwija działalność zarówno na zewnątrz, wszędzie tam gdzie 

potrzebna jest pomoc innych, jak i wewnątrz szkoły, na rzecz jej samej 

społeczności uczniowskiej. Uczniowie angażowani są w prace na rzecz 

środowiska lokalnego. Jest to zatem element edukacji społecznej oraz integracja 

ze środowiskami defaworyzowanymi (np. seniorów, osób niepełnosprawnych 

itp.). SKW przygotowuje młodzież do aktywnego uczestniczenia w życiu 

społecznym i obywatelskim, rozwija ich zainteresowania, umiejętności 

interpersonalne, a przede wszystkim niesie ze sobą wiele wartości 

wychowawczych, kształtujących kreatywność, odpowiedzialność i otwartość na 

drugiego człowieka. 

W skład Szkolnego Klubu Wolontariusza wchodzą: 

–       opiekun lub opiekunowie Klubu (nauczyciel lub inny pracownik szkoły); 

–       lider Klubu (wybrany spośród uczniów); 

–       członkowie Klubu – uczniowie szkoły. 

Opiekun i lider kierują poczynaniami Klubu, reprezentują Klub na zewnątrz oraz 

współpracują z Centrami Wolontariatu. 

I. Tryb powołania szkolnego wolontariatu 

–       wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę 

wolontariatu, informujących o działalności SKW oraz naborze (na początku 

każdego roku szkolnego); 

–       informacje na gazetce szkolnej; 

–       zachęcanie uczniów do działań w Szkolnym Klubie Wolontariatu podczas 

rozmów prowadzonych przez nauczycieli; 



–       w trakcie roku szkolnego- rozmowy zaangażowanych  wolontariuszy z 

przyjaciółmi, znajomymi, zachęcanie do pracy na rzecz innych; 

–       lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu; 

–       lekcje religii poświęcone miłości bliźniego; 

–       wyznaczenie terminu spotkania organizacyjnego, na którym przedstawione 

zostaną podstawowe informacje i wstępne rozmowy kwalifikacyjne.  

II.  Cele i działania Szkolnego Klubu Wolontariatu 

–       nowatorski system włączania dzieci w życie społeczności szkolnej i 

środowiska lokalnego o charakterze regularnym i akcyjnym; 

–       tworzenie więzi między uczniami, a nauczycielami; 

–       zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie; 

–       uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych; 

–       kształtowanie postaw prospołecznych; 

–       rozwijanie empatii, zrozumienia; 

–       inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego; 

–       kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności; 

–       zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni; 

–       kształtowanie umiejętności działania zespołowego; 

–       budowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i 

poszerzaniu własnych zainteresowań; 

–       współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi; 

–       współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się; 

–       kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami 

programu wychowawczego placówki; 

–       dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń; 

–       zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach; 



–       przedstawienie działalności wybranych organizacji; 

–       organizowanie w szkole pomocy uczniom napotykającym trudności w nauce, 

w życiu rówieśniczym i rodzinnym; 

–       prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i 

organizacji społecznych. 

III. Nagradzanie wolontariuszy 

- pochwała koordynatora z wpisem do dziennika; 

- pochwała Dyrektora Szkoły; 

- powierzanie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań; 

- list gratulacyjny do rodziców. 

 

 

 


