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                                                         Projekt 

 Wolontariat 

 

Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Łasinie 

Rok szkolny 2018/2019 

 

Wstęp 

      Wolontariuszem może być każdy, kto jest otwarty i wrażliwy na potrzeby innych. Młodzi 

ludzie mają duże pokłady niewykorzystywanej na co dzień dobroci i potrzeby niesienia 

pomocy. Należy tylko stworzyć im odpowiednie warunki do zaangażowania się w pracę 

wolontariacką i odkrycia swojego potencjału. Stąd działalność wolontariuszy w naszej szkole 

wydaje się naturalna. Praca wolontariacka przynosi korzyść wszystkim, zarówno 

beneficjentom pomocy, jak i pomagającym. Ci pierwsi otrzymują szeroko rozumiane 

wsparcie (pomoc materialną, zainteresowanie, zrozumienie, współobecność), a wolontariusze 

uczą się otwartości, odpowiedzialności i empatii.  

     Projekt powstał z potrzeby skoordynowania wszystkich akcji charytatywnych, które 

przebiegają z inicjatywy różnych nauczycieli w naszej szkole.  

 

Zasady realizacji projektu: 

Adresaci projektu: 

- uczniowie potrzebujący wsparcia materialnego lub  edukacyjnego, 

- osoby chore i niepełnosprawne: dzieci i dorośli. 

  

Czas realizacji projektu: 

- rok szkolny 2018/2019 
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Realizatorzy i współrealizatorzy projektu: 

  

Realizatorzy:  

 Marzena Kuczek – nauczyciel religii, koordynator,  

 Marlena Kminikowska-Grzesiak – nauczyciel sztuki,  

 Marzena Górska- nauczyciel j. polskiego, 

 Agnieszka Jasińska-Zająkała – pedagog, 

 Bernadeta Zdunek-Jaranowska – nauczyciel j. polskiego 

 Maria Jasińska – nauczyciel przyrody 

 Barbara Mrozek – nauczyciel j. rosyjskiego, bibliotekarz 

 Iwona Faltynowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

  

Współrealizatorzy: 

 Rodzice uczniów  

 Wychowawcy 

 Osoby wspierające: bibliotekarz, chórek szkolny Gama i p. M. Mischke, proboszcz 

parafii św. Katarzyny, dyrektor MGOKiS Łasin p.M.Czarnuch, parafia w Niemczech, 

Urząd Miasta Łasin, szkoły w gminie Łasin, SP w Łęgowie, Przedszkole Miejskie w 

Łasinie. 

 

 

Podstawy prawne, w oparciu o które będzie realizowany projekt 

                                                          

1. Ustawa o systemie oświaty. 

2. Wewnątrzszkolne akty prawne:  

- program wychowawczy i profilaktyczny szkoły,  

- statut, 

- regulaminy. 

Cele: 

 Pobudzenie uczniów do podejmowania inicjatyw społecznych; 

 Kształtowanie postawy otwartości na potrzeby innych; 

 Rozbudzanie zainteresowania historią Małej Ojczyzny; 

 Kształtowanie postawy odpowiedzialności za podejmowane zadania; 

 Kształtowanie umiejętności społecznych i pracy w zespole; 

 Kształtowanie umiejętności zastosowania osobistych predyspozycji i zdolności w 

inicjatywach społecznych; 

 Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych; 

 Zainteresowanie uczniów problematyką środowiska lokalnego 

Struktura i zadania: 

Zarząd stanowi kilku uczniów reprezentujących wszystkie poziomy klas, którzy sami 

ubiegali się o tę funkcję i uzyskali aprobatę walnego zgromadzenia (wszyscy członkowie): 

 Przewodniczy w spotkaniach poszczególnych sekcji 

 Koordynuje inicjatywy poszczególnych sekcji 

 Jest łącznikiem pomiędzy opiekunem a sekcjami i członkami 

 Podejmuje decyzje dotyczące całego koła 
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I. Sekcja informacyjna: 

 Przygotowuje kampanie informacyjne na temat podejmowanych przez koło zadań; 

 Przygotowuje materiały na szkolną stronę internetową; 

 Przygotowuje reportaże do  gazetki szkolnej; 

 Informuje członków o spotkaniach i innych ważnych terminach i inicjatywach; 

 Reklama, publikacje na stronie internetowej szkoły, reportaże w gazetce 

szkolnej 

II. Sekcja charytatywna: 

 Organizuje i przeprowadza zbiórki pieniężne na określone cele charytatywne; 

 Organizuje zbiórki zabawek, artykułów szkolnych, spożywczych itp. dla osób 

potrzebujących; 

 Współorganizuje imprezy;  

 Współpracuje z lokalnymi ośrodkami zajmującymi się pomocą najuboższym 

 Akcje zbiórki pieniędzy, odzieży, słodyczy, zabawek, nakrętek 

III. Sekcja ekologiczna: 

 Podejmuje inicjatywy na rzecz opieki nad zwierzętami;  

 Podejmuje inicjatywy związane z poszerzaniem świadomości ekologicznej wśród 

uczniów naszej szkoły; 

 Podejmuje współpracę z wybranym ośrodkiem opieki nad zwierzętami; 

 Podejmuje inicjatywy internetowej adopcji zwierząt organizowanej przez schroniska. 

 Zbiórka karmy dla psów i kotów ze schroniska 

IV. Sekcja kulturalna: 

 Organizuje imprezy dobroczynne dla dzieci niepełnosprawnych lub chorych; 

 Opiekuje się miejscami pamięci w Łasinie, np. grobami poległych żołnierzy, 

zasłużonych mieszkańców Łasina czy też cmentarzem ewangelickim; 

 Organizuje przedstawienia dla społeczności lokalnej. 

 Festyny, jasełka, koncerty 

V. Sekcja edukacyjna: 

 Organizuje pomoc koleżeńską w zakresie uzupełniania braków edukacyjnych 

poszczególnych uczniów; 

 praca indywidualna i grupowa z uczniami mającymi trudności w nauce i 

sprawiającymi trudności wychowawcze 
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Członkostwo: 

 Członkiem koła może być każdy uczeń SP Łasin klas IV-VIII i klasy III Gimnazjum, 

który uzyskał zgodę rodziców/opiekunów prawnych i przychylną opinię 

wychowawcy; 

 Wykluczenie dokonuje się w wyniku zauważenia poważnych uchybień ze strony 

członka (niewywiązywanie się z podjętych obowiązków, zaniedbywanie obowiązków 

szkolnych): 

a)       na wniosek wychowawcy, dyrektora lub pedagoga szkolnego, 

b)       na wniosek koordynatora lub osoby współrealizującej  projekt, 

c)       na wniosek Zarządu, 

d)       na wniosek rodzica/opiekuna prawnego. 

Ewaluacja: 

Trudno jest zmierzyć efektywność i przydatność pracy wolontariackiej. Nie ma tu 

wymiernych efektów w postaci wygranych konkursów czy zaliczonych testów. 

Wyznacznikiem tej pracy jest uśmiech drugiej osoby, słowo „dziękuję”. Miejmy jednak 

nadzieję, że dzięki tej działalności uczniowie otworzą się na siebie i innych, będą mieli nowe 

pomysły jak pomagać potrzebującym oraz docenią znaczenie niesionej przez siebie pomocy i 

zrozumieją konieczność jej kontynuowania. Monitoring realizacji programu będzie 

prowadzony na bieżąco na spotkaniach z uczniami, a ewaluacja przeprowadzona zostanie po 

roku realizacji programu. 

 

L.p. miesiąc Etapy osiągania celów Osoby odpowiedzialne 

1. 
 

Wrzesień  Promocja idei wolontariatu 
 Spotkanie organizacyjne z 

chętnymi uczniami i zapoznanie 
ich z ideą wolontariatu  

  Omówienie celów i zadań 
pracy  

  Zapoznanie z zasadami 
działania wolontariatu  

  Omówienie cech wolontariusza 
 Opracowanie planu pracy 

wolontariatu  
  Analiza potrzeb na terenie 

szkoły i środowiska  
 Określenie zasobów 

wolontariuszy  
  Stworzenie planu pracy  

Akcje:  
1. Nakrętka,  
2. Zbiórka zabawek, odzieży  

M.Kuczek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. M.Kuczek 
2. M.Kuczek 
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3. Daj włos – reklama, na bieżąco 
cały rok 

4. Pogotowie lekcyjne 
5. Festyn Rodzinny 

 

3. M.Kuczek 
4. A.Jasińska-Zająkała 
5. B.Zdunek-Jaranowska, 

wszyscy nauczyciele 
+rodzice 

2. Październik Akcje: 
1. Schronisko (zbiórka karmy i 

akcesoriów dla psów oraz 
kotów), propagowanie adopcji 

2. Pola Nadziei 
3. Nakrętka 
4. Zbiórka zabawek, odzieży 
5. Pamięć o tych, którzy odeszli 
6. Pogotowie lekcyjne 

 

 
1. M. Górska 
2. B.Zdunek-Jaranowska +SKC 
3. M.Kuczek 
4. M.Kuczek 
5. I.Faltynowska 
6. A.Jasińska-Zająkała 

 
 

 
 

3. Listopad 1. Pamięć o tych, którzy odeszli 
2. Nakrętka 
3. Zbiórka zabawek, odzieży 
4. Pogotowie lekcyjne 
5. Koncert charytatywny 

 

1. I.Faltynowska 
2. M.Kuczek 
3. M.Kuczek 
4. A.Jasińska-Zająkała 
5. MGOKiS Łasin + M.Kuczek 

4. Grudzień 1. Nakrętka 
2. Zbiórka zabawek, odzieży 
3. I Ty możesz zostać św. Mikołajem: 

zbiórka słodyczy dla uczniów z 
naszej szkoły oraz dla 
podopiecznych hospicjum w 
Łasinie, WTZ  

4. Przygotowanie ozdób świątecznych 
oraz kartki z życzeniami dla chorych 
z hospicjum, osób starszych i 
samotnych z Łasina  

5. Góra Grosza 
6. Pogotowie lekcyjne 
7. Pola Nadziei 
8. Paczka z Niemiec  
 

1. M.Kuczek 
2. M.Kuczek 
3. M.Kuczek +wychowawcy 
4. M.Kminikowska-Grzesiak 
5. M.Jasińska+wychowawcy 
6. A. Jasińska-Zająkała 
7. B.Zdunek-Jaranowska +SKC 
8. B. Mrozek +M.Kuczek 

5. Styczeń 1. Góra Grosza 
2. WOŚP 
3. Nakrętka 
4. Zbiórka odzieży 
5. Pogotowie lekcyjne 

1. M.Jasińska +wychowawcy 
2. M.Kuczek 
3. M.Kuczek 
4. M.Kuczek 
5. A.Jasińska-Zająkała 

6. Luty 1. Nakrętka 
2. Schronisko zbiórka karmy i 

akcesoriów dla psów oraz 
kotów), propagowanie adopcji 

3. Zbiórka odzieży 
4. Pogotowie  lekcyjne 

 

1. M. Kuczek 
2. M.Górska 
3. M.Kuczek 
4. A. Jasińska-Zająkała 

7. Marzec 1. Zbiórka odzieży 1. M.Kuczek 
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2. Pogotowie lekcyjne 
3. Nakrętka 
4. Pamięć o tych, którzy odeszli 

2. A.Jasińska-Zająkała 
3. M. Kuczek 
4. I.Faltynowska 

 

8. Kwiecień  
1. Zbiórka odzieży 
2. Pogotowie lekcyjne 
3. Nakrętka 
4. Pamięć o tych, którzy odeszli 
5. Życzenia dla starszych i 

samotnych osób – Wielki Post-
Wielkie Serce 

6. Zbiórka słodyczy, żywności dla 
starszych i samotnych osób – 
Wielki Post – Wielkie Serce 

7. Pola Nadziei 

 
1. M.Kuczek 
2. A.Jasińska-Zająkała 
3. M. Kuczek 
4. I.Faltynowska 
5. M. Kminikowska-

Grzesiak 
6. M.Kuczek 

+wychowawcy 
7. B.Zdunek-

Jaranowska +SKC 
 

9. Maj  
1. Zbiórka odzieży 
2. Pogotowie lekcyjne 
3. Nakrętka 

 

 
1. M.Kuczek 
2. A.Jasińska-Zająkała 
3. M. Kuczek 

10. czerwiec  
1. Zbiórka odzieży 
2. Pogotowie lekcyjne 
3. Nakrętka 
4. Festyn parafialny, 

sekcja balonowa 
 
 

 
1. M.Kuczek 
2. A.Jasińska-Zająkała 
3. M. Kuczek 
4. M. Kuczek 

 

 

 

 

 

 


