
Sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła Wolontariatu 

za rok szkolny 2019/2020 

 

 

 Szkolne Koło Wolontariatu działa w naszej szkole trzeci rok. Każdego roku aktywnie uczestniczą  

w nim uczniowie z klas VI, VII, VIII. W roku szkolnym 2019/2020 do Szkolnego Koła Wolontariatu należało 

51 uczniów.  

 

 

Cele Szkolnego Koła Wolontariatu 

 

Szkolne Koło Wolontariatu wspomaga wychowanie uczniów. Poprzez organizowanie pomocy 

osobom potrzebującym, motywuje uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu; do rozwijania swoich 

mocnych stron, zainteresowań; do pracy nad sobą – wolontariat uczy cierpliwości, systematyczności, 

samodzielności, odpowiedzialności i wrażliwości na drugiego człowieka. 

Jako opiekunowie wolontariatu staramy się podejmować wiele działań służących realizowaniu 

takich celów jak: włączanie młodzieży w życie społeczności szkolnej i środowiska lokalnego; tworzenie 

więzi miedzy 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; zachęcanie do zawierania głębokich, wartościowych przyjaźni; 

kształtowanie umiejętności działania zespołowego; budowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej 

samorealizacji i poszerzaniu własnych zainteresowań; kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie 

z założeniami programu wychowawczego placówki; dawanie możliwości wykorzystania własnych 

umiejętności i doświadczeń; zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach; wspieranie ciekawych 

inicjatyw młodzieży szkolnej. 

 

 

Działania wolontariuszy 

 

W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie mieli możliwość realizowania wolontariatu w: 

• bibliotece szkolnej 

• świetlicy I-III i IV-VIII 

• sali cichej nauki 

• przedszkolu 



W tym roku szkolnym wolontariat w bibliotece realizowało 18 uczniów. Wolontariusze 

wykonywali wiele prac związanych z działalnością biblioteki np. okładali nowe oraz naprawiali zniszczone 

woluminy; pomagali w tworzeniu okolicznościowych gazetek ściennych; uzupełniali wpisy w kronice 

szkolnej; zajmowali się pracami porządkowymi w magazynie – ustawianiem książek według działów  

i kolejności alfabetycznej, reorganizacją ustawienia lektur szkolnych; wybierali propozycje książkowe  

do księgozbioru podręcznego oraz pomagali przy wypożyczaniu książek i odkładaniu zwrotów  

na odpowiednie miejsce.  

W tym roku szkolnym wolontariat w świetlicy oraz sali cichej nauki realizowało 15 uczniów. 

Wolontariusze włączali się w wiele działań, mających miejsce na świetlicy, jak również proponowali własne 

aktywności np. czytali młodszym dzieciom książki; robili z nimi prace plastyczne; grali w tenisa stołowego; 

współorganizowali zabawę (w budynku szkoły oraz na boisku szkolnym); pilnowali młodszych uczniów, 

aby przestrzegali zasad obowiązujących na świetlicy.  

W sali cichej nauki wolontariusze pomagali w odrabianiu pracy domowej i udzielali korepetycji  

z przedmiotów sprawiających uczniom trudność. Pomoc naszych wolontariuszy okazała się bardzo ważna 

i wartościowa. Uczniowie, którzy korzystali z pomocy wolontariuszy poprawili swoje oceny i uzyskali 

wyższą średnią. 

W tym roku szkolnym wolontariat w przedszkolu realizowało 16 uczniów. Wolontariusze regularnie 

przychodzili do wychowanków przedszkola i organizowali im czas zabawy i nauki. W ramach wolontariatu 

nasi uczniowie: samodzielnie organizowali zabawy dla dzieci oraz dołączali się do ich aktywności; 

rozmawiali z przedszkolakami i towarzyszyli im w trudniejszych sytuacjach; pomagali im w zadaniach  

i pracach (czytaniu, pisaniu, rysowaniu); czytali książki oraz wierszyki; śpiewali dzieciom oraz uczyli je grać 

na instrumentach muzycznych; wymyślali różne kreatywne zajęcia. 

 

 

Podczas edukacji zdalnej wolontariusze nadal realizowali różne działania na rzecz innych osób.  

W ramach „wolontariatu zdalnego” nasi uczniowie podejmowali następujące działania: zaangażowali się 

w pomoc sąsiedzką,  robiąc zakupy starszym sąsiadom, wyprowadzając psy oraz pomagając im w obsłudze 

transmisji Mszy Św. w sieci internetowej; zbierali śmieci w lasach i parkach; nagrywali czytane przez siebie 

bajki dla młodszych dzieci; nagrywali filmy dot. swoich zainteresowań oraz będące instruktażem  

np. układania kostki Rubika; pomagali młodszym dzieciom podczas zajęć online, a także udzielali 

korepetycji młodszym uczniom. 

 



Oprócz systematycznych działań w bibliotece, przedszkolu, w świetlicy i sali cichej nauki, nasi 

wolontariusze mieli możliwość uczestniczyć w dodatkowych akcjach i inicjatywach. W minionym roku 

szkolnym w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu zostały przeprowadzone następujące akcje i inicjatywy: 

• zbiórka fantów dla szkoły na Ukrainie, 

• zaangażowanie w akcję organizowaną przez Firma WoshWosh – „Przynieś buty dla bezdomnego, 

po odnowieniu trafią do potrzebujących” – zebraliśmy 10 par butów, 

• zbiórka pożywienia i innych akcesoriów do schroniska dla zwierząt, 

• udział w akcji Góra Grosza - celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym 

się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dziecka, rodzinnych domów 

dziecka oraz rodzin zastępczych,  

• organizacja akcji Szlachetna Paczka – przygotowywanie świątecznej paczki dla rodzin w potrzebie.  

 

 

Korzyści dla wolontariuszy 

 

Z obserwacji opiekunów wolontariatu oraz informacji zwrotnych od wolontariuszy wynika, że udział  

w wolontariacie szkolnym był dla naszych uczniów bardzo ważnym i ciekawym doświadczeniem.  

Bardzo często wyzwaniem było dla nich wygospodarowanie czasu na wolontariat – zmiana 

swojego rytmu dnia, zgranie wolontariatu z życiem poza szkołą i zajęciami, zrezygnowanie z wolnego czasu 

oraz niektórych przyjemności. 

Wolontariat sprawił im wiele radości – cieszyli się, że mogą bezinteresownie pomagać innym; 

bawić się i rozmawiać z młodszymi dziećmi oraz dawać im dobry przykład;  obserwować reakcje osób, 

którym pomagali (podziękowania, łzy wzruszenia); miło spędzać czas w szkole; zaprzyjaźniać się z innymi 

wolontariuszami; robić to, co lubią i na czym się znają. 

Wolontariat był także swoistą szkołą życia, dzięki której wiele się nauczyli – jak sami mówili 

wolontariat nauczył ich: cierpliwości, systematyczności, pracowitości, odpowiedzialności, większego 

szacunku do innych, bycia bardziej bezinteresownym; uczyli się jak rozmawiać z młodszymi dziećmi; w jaki 

sposób pomagać w odrabianiu lekcji; jak okładać książki w bibliotece.  

 

Zapytałyśmy naszych wolontariuszy jak zachęciliby innych do zaangażowania w wolontariat. Oto niektóre 

z ich wypowiedzi: 

• Bezinteresowna pomoc to coś pięknego i dobrego a sam wolontariat to bardzo miłe i ciekawe 

spędzanie czasu. 

• Wolontariat otwiera ludzi na drugiego człowieka, na jego potrzeby. 



• Pomaganie innym może pomóc Ci w przyszłości, ponieważ dzięki temu uczysz się jak być 

wrażliwym na potrzeby innych. 

• Bezinteresowne pomaganie innym sprawia ogromną satysfakcje. 

• Bycie wolontariuszem, to wielka odpowiedzialność, jednak warto pomagać. 

• Pomoc innym sprawia wiele radości. 

• To wspaniałe uczucie pomagać innym i można je poczuć właśnie gdy jest się wolontariuszem. 

• Jest to świetna okazja do rozwijania siebie, swoich mocnych stron, a także nauczenie się czegoś 

nowego.  

• Na zawsze w pamięci pozostają obrazy radości, wdzięczności i uśmiechu drugiego człowieka. 

 

 

Spostrzeżenia, wnioski do dalszej pracy:  

• Kontynuować działania w ramach wolontariatu, opierając się na wartościach uniwersalnych, 

promować ideę pomagania w środowisku szkolnym  i lokalnym. 

• Wzmacniać właściwe zachowania uczniów, równocześnie rozwijając ich zainteresowania  

i zdolności, dając możliwości sprawdzenia się w różnych formach pomagania. 

• We współpracy z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami uczniów aktywizować dzieci i młodzież 

do udziału w wolontariacie stałym i akcyjnym. 

• Współpracować z instytucjami wspierającymi wolontariat. 

• W dalszym ciągu brać udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach dla koordynatorów, 

opiekunów w doskonaleniu w zakresie pracy z młodzieżą.       

• Wzbogacać zajęcia wprowadzające do wolontariatu (organizowane na początku roku szkolnego)  

o materiały stworzone przez dotychczasowych wolontariuszy np. filmy, prezentacje, plakaty. 

• Na początku roku szkolnego informować rodziców potencjalnych wolontariuszy o zasadach 

obowiązujących w Szkolnym Kole Wolontariatu – ważne jest, aby rodzice mieli jasność, na czym 

polega organizowany w szkole wolontariat. 

 

  

Opiekunki Szkolnego Koła Wolontariatu: 
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Justyna Strawa 


