
 

                                                          

 

                                     PLAN   PRACY   

                WOLONTARIATU SZKOLNEGO 
                            przy  Liceum Ogólnokształcącym 

                            im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego  

                                              w  Staszowie 

                                w  roku    szkolnym  2016/2017 

 

                         Koordynator:  mgr  Joanna Kmiecik   

 

           MOTTO:  

                 „Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się 

                                                                                                         w służeniu  innym" 

 

                                               

           



 

         WOLONTARIAT   SZKOLNY  to organizacja  młodzieżowa,  działająca  na  obszarze  szkoły.                            
Jego celem  jest mobilizacja  młodych  ludzi  do  działania  na  rzecz potrzebujących.                          
Poprzez  działanie ma uwrażliwiać  młodzież  na  potrzeby  drugiego  człowieka, często  bezradnego  
w ogóle, bezradnego wobec choroby, wobec biedy i cierpienia. 
Działalność w Szkolnym Wolontariacie  uczy  i  wychowuje, kształtując   wyobraźnię  młodzieży.     
Zachęca do uważnego rozejrzenia się wokół  siebie i zauważenia potrzeb drugiego człowieka  oraz 
bezinteresownej pomocy.  

CELE : 
- Pomaganie innym. 
- Rozwijanie  inicjatyw  młodych. 
- Pomnażanie przez młodzież  swoich  talentów i realizowanie pomysłów. 
- Nauka umiejętności  współpracy. 
- Nauka wrażliwości, otwarcia społecznego. 
- Szerzenie idei bezinteresownej pomocy wśród rówieśników. 
- Nauka odpowiedzialności społecznej,  która  stanowi  ważny aspekt  w  rozwoju  osobowościowym     
   młodego  człowieka 

 ZADANIA   

• Rozpoznawanie konkretnych problemów  występujących w najbliższym otoczeniu. 
• Niesienie pomocy potrzebującym w swoim środowisku i poza nim, we współpracy z organizacjami 

młodzieżowymi, społecznymi, państwowymi, samorządowymi, kościelnymi, fundacjami  
i stowarzyszeniami. 

• Włączanie się w akcje charytatywne na terenie  miasta Staszowa. 
  

KORZYŚCI : 

• Kształtuje młodego człowieka do aktywnego rozwijania własnej osobowości. 
• Wzbogaca i urozmaica rolę wychowawczą szkoły. 
• Wspiera rodziców w ich codziennym trudzie wychowawczym. 
• Umacnia młodych w autentycznym przeżywaniu wiary i nadziei. 
• Jednoczy lokalne środowisko. 

 
 
 
 
 
 
 
     
 

 

 

 



HARMONOGRAM     DZIAŁAŃ      WOLONTARIATU  SZKOLNEGO 

 
Lp 
. 

  
Podejmowane  działania 
 

 
Termin 
 

 
Odpowiedzialni 
 

1. Rozpoznanie potrzeb lokalnego środowiska 
 na  rok szkolny 2016/2017. 

wrzesień Koordynator:  
mgr Joanna Kmiecik 
 

2. Organizowanie grup Wolontariuszy. 
Podpisanie kontraktu z Wolontariuszami. 
 

wrzesień/ 
październik 

Koordynator:  
mgr Joanna Kmiecik 

             I  GRUPA  -  hospicjum 
3. Hospicjum w Koniemłotach : 

- odwiedzanie osób starszych, samotnych, chorych, 
- organizowanie spotkań różańcowych, 
- organizowanie dni filmu, 
- wspólne czytanie książek, 
- mikołajki, 
- wspólne kolędowanie 
- kartka świąteczna dla pensjonariusza, 
- Światowy Dzień Chorych, 
- wspólne modlitwy, 
- wiosenne spacery, 
- wspólne rozmowy- dzielenie się doświadczeniem, 
- organizowanie majowych spotkań modlitewnych. 
 

cały rok  
szkolny 
raz  lub dwa 
 razy w  
tygodniu 
( kl. III  tylko 
 I semestr) 

Koordynator:  
mgr Joanna Kmiecik, 
Wolontariusze: 
 
 

           II  GRUPA  -   akcje  charytatywne 
4. Kwesta    –  

 pieniężna zbiórka na renowację zabytkowych    
 pomników na cmentarzu przy kościele  
 Św. Bartłomieja w Staszowie – współpraca  
 ze Stowarzyszeniem „Pro Civitas”. 

1 i 2 listopada  mgr Joanna Kmiecik, 
mgr Adam Koziński- prezes 
PRO CIVITAS, 
 ks.Szczepana Janasa 
Proboszcza Parafi 
 p.w. Św. Bartłomieja 
 

5. Światowy  Dzień  Wolontariatu – spotkanie 
wolontariuszy  regionu staszowskiego 
w Fundacji Aktywacji i Rozwoju Młodzieży 
FARMA  w Staszowie. 

5 grudnia 2016r. 
 

Koordynator:  
mgr Joanna Kmiecik, 
Wolontariusze 
 
 

6. a) Świąteczna  Zbiórka Żywności   
   (z okazji świat Bożego Narodzenia) 
b) Przedświąteczna Zbiórka Żywności  
     (z okazji Świąt Wielkiej Nocy) 
   
do  Banku  Żywności w Ostrowcu 
Świętokrzyskim – ogólnopolskie akcje 
charytatywne -  współpraca z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej i Stowarzyszeniem 
 „Pro Civitas” w Staszowie. 

  listopad  2016r. 
 
  marzec 2017r. 

 Koordynator:  
mgr Joanna Kmiecik, 
p. Katarzyna Macias OPS 
Wolontariusze – 20 osób 
 

7. Akcja „ Świąteczna Paczka” dla dzieci  w 
wieku 10-12 lat ze szkoły podstawowej 
 (5 paczek)   

 grudzień 2016r. Koordynator:  
mgr Joanna Kmiecik, 
Wolontariusze: 
 

8. „ Świąteczna paczka  żywnościowa” – dla 
młodzieży naszego liceum z rodzin ubogich. 

grudzień 2016r. mgr Koordynator:  
Joanna Kmiecik, 



Pedagog szkolny 
 

9. „ Pieniężna zbiórka” dla Domu Opieki marzec 2017r. Koordynator:  
mgr Joanna Kmiecik, 
mgr Joanna Cheba - PCK  

9.  „Ścieżka  Huculska”  - konkurs 
klasyfikacyjny koni huculskich z całego kraju 
- pomoc przy organizacji imprezy 
towarzyszącej  „Szklarkom” w Sielcu - akcja 
charytatywna 

 czerwiec 2017r. Koordynator:  
mgr Joanna Kmiecik, 
Wolontariusze 

12. Podsumowanie  i  sprawozdanie z całorocznej 
pracy Szkolnego Wolontariatu oraz 
podziękow. 

czerwiec 2017r. mgr Joanna Kmiecik 

                                                                                                     Opracowała:  mgr Joanna Kmiecik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


