
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY  
 SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA 

W 

PSP IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZEZAWIE 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

 

Opiekun szkolnego wolontariatu: Jolanta Sumara-Warchoł 

 

Cel działania szkolnego wolontariatu: 

W Szkolnym Klubie Wolontariusza w roku szkolnym 2017/2018 działali uczniowie klas VII 

oraz II i III oddziału gimnazjalnego. Praca w szkolnym wolontariacie miała na celu 

kształtowanie u młodzieży postawy życzliwości wobec drugiego człowieka, wzbudzanie 

wrażliwości na potrzeby innych ludzi oraz chęci niesienia bezinteresownej pomocy. W 

ramach wolontariatu uczniowie brali udział w wielu akcjach.  

1. Współpraca z organizacjami z terenu gminy Rzezawa  

        W roku szkolnym 2017/2018 kontynuowano współpracę z: 

 parafialnym oddziałem Caritas w Rzezawie (ks. Wojciech Wolak) - wolontariusze 

chętnie wspierali parafialny Caritas podczas licznych akcji, m.in. podczas kwest na 

terenie kościoła lub na cmentarzu oraz w przygotowaniu paczek świątecznych 

 Klubem Seniora w Rzezawie (p. Danuta Kutyba) 

 Świetlicą Wiejską w Borku 

 Gminnym Centrum Czytelnictwa i Sportu (p. Renata Prokop)  

 Ochronką w Okulicach- prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla wychowanków 

 

2. Współpraca wewnątrzszkolna:  

 

 Świetlica szkolna - pomoc w nauce oraz organizacja czasu wolnego dzieciom ze 

świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Rzezawie to jedno z priorytetowych zadań 

naszego klubu. Codziennie przez pięć dni w tygodniu grupa wolontariuszy wspierała 

wychowawców świetlicowych w organizacji zajęć – pierwsza grupa pomagała 

najmłodszym w nauce, natomiast druga organizowała zabawę. 

 

 Biblioteka szkolna – wolontariusze wspierali działania biblioteki szkolnej głównie w 

zakresie promocji czytelnictwa. Podczas zajeć świetlicowych czytali najmłodszym 

bajki, omawiali z nimi czytane teksty, prowadzili zajęcia plastyczne, muzyczne i 

zabawy edukacyjne związane z przeczytanymi tekstami.  



 

 

 Samorząd Uczniowski – wolontariusze włączali się w akcje organizowane przez SU 

oraz zapraszali samorząd do współpracy w wielu swoich działaniach. Wspólnie z SU 

organizowali dni tematyczne (m.in. Dzień Postaci z Bajek, Dzień Pluszowego Misia, 

Dzień Kubusia Puchatka, mikołajki), przygotowywali szkolne wydarzenia o 

charakterze rozrywkowym (dyskoteki, komers) oraz akademie i jasełka.  

 Zaangażowanie w inne wydarzenia szkolne - pomoc w organizacji Pikniku Naukowego 

„Dzień Nauki o Ziemi”, Festiwalu Smaków oraz szkolnych dni „Przeciw Przemocy”. 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym na terenie gminy:  

 Pomoc w organizacji zabawy karnawałowo-walentynkowej w remizie OSP w Rzezawie 

– wolontariusze organizowali dzieciom zabawy ruchowe i  tańce oraz prowadzili kącik 

plastyczny 

 II Olimpiada Przedszkolaków- pomoc w organizacji zawodów w różnych 

konkurencjach, organizowanie przedszkolakom czasu pomiędzy rozgrywkami 

Akcje charytatywne:  

 zbiórka artykułów szkolnych i zabawek dla dzieci z Oddziału Hematologii i Onkologii 

Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu 

 zbiórka pieniędzy i sprzedaż kubków, z których dochód przekazano na zakup foteli dla 

rodziców małych pacjentów Oddziału Hematologii i Onkologii Uniwersyteckiego 

Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu  

 Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Borku 

 Udział w akcji charytatywnej  „Słodkie wtorki dla Wiktorii” 

• Sprzedaż bożonarodzeniowych i wielkanocnych kartek dobroczynnych na rzecz 

Stowarzyszenia „Sursum Corda” 

• Sprzedaż cegiełek (pomoce dydaktyczne) 

WNIOSKI:  

 praca w szkolnym wolontariacie uwrażliwia uczniów na potrzeby innych oraz 

uczy  bezinteresowności  

 działania podejmowane w ramach szkolnego wolontariatu pozwoliły bardziej 

zintegrować uczniów oraz sprzyjały ich aktywności i wzmacnianiu u nich 

poczucia własnej wartości 

 angażując się w działania Szkolnego Klubu Wolontariusza, uczniowie mogli 

rozwijać swoje zainteresowania, wykorzystywać swoje pasje i mocne strony 

Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza :Jesteśmy Jednością” 

 


