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„Nie trzeba być bogatym, 

aby ofiarować coś cennego drugiemu człowiekowi: 

można mu podarować odrobinę czasu i uwagi.” 
 

 

REGULAMIN  

SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU 

 

Szkoła  Podstawowa  

im. Jana Pawła II w Wielowsi  

 

 

 

 

 

 

 



I. Postanowienia ogólne 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

Wolontariacie-należy przez to rozumieć bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie         

na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno -koleżeńsko-przyjacielskie. 

Wolontariuszu- należy przez to rozumieć ucznia, który na podstawie zobowiązania                              

o wykonywaniu świadczeń wolontariackich dobrowolnie i bezinteresownie pomaga 

innym w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest 

potrzebna. 

 

II. Organizacja Szkolnego Wolontariatu 

 Wolontariat ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej  

potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania  

                  w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy   

charytatywne  i kulturalne 

 

 Każdy uczeń, który ukończył 13 lat i przedłożył pisemną zgodę 

rodziców/prawnych opiekunów ma prawo podejmować działania wolontariackie. 

Uczniowie przed ukończeniem 13 roku życia, za zgodą rodziców (prawnych 

opiekunów) mogą prowadzić działania pomocowe poza szkołą tylko pod 

nadzorem nauczyciela – koordynatora 

 

 Realizacja zadań odbywa się wg Karty Aktywności Wolontariusza 

 

 

III. Cele działania Wolontariatu: 

1) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu, 

2) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym, 

3) promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, 

empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach, 

4) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, 

kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym, 

5) organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do 

ich realizacji, 

6) pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży w działania pozaszkolne, 

promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, 

akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje, 

7) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej, 

8) promowanie idei wolontariatu, 

9) angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach  

o charakterze charytatywnym. 



 

IV. Wolontariusze:  

1) wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu, 

2) wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie 

pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna, 

3) warunkiem wstąpienia do Wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, do 

której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów); 

4) uczestnik podpisuje zobowiązanie przestrzegania zasad wolontariatu i niniejszego 

Regulaminu Wolontariusza, 

5) wolontariusz może podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni mu nauki  

i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych, 

6) wolontariusz kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, 

troską o innych; wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań; stara 

się aktywnie włączyć w działania oraz wykorzystywać swoje zdolności  

i doświadczenie poprzez zgłaszanie własnych propozycji i inicjatyw, 

7) wolontariusz swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie 

reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych, 

8) wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie 

Regulaminu Wolontariusza. O skreśleniu z listy decyduje opiekun szkolnego 

Wolontariatu. 

 

V. Formy działalności: 

1) działania na rzecz środowiska szkolnego, 

2) działania na rzecz środowiska lokalnego, 

3) udział w akcjach ogólnopolskich za zgodą Dyrektora szkoły.     

 

 

VI. Formy nagradzania:  

Nagradzanie Wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego 

działalności: 

1) pochwała dyrektora na szkolnym apelu, 

2) przyznanie dyplomu, 

3) wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego, 

4) pisemne podziękowanie do rodziców, 

5) wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie 

ukończenia szkoły. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez trzy lata nauki 

brał udział w akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie (co najmniej 3 razy)  

w każdym roku szkolnym uczestniczył w działaniach szkolnych. 

 

 



Załączniki do Regulaminu: 

Załącznik nr 1 - Harmonogram Pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu 

Załącznik nr 2 – Zgoda na udział w wolontariacie 

Załącznik nr 3 – Karta Aktywności Wolontariusza 

Załącznik nr 4 – Rezygnacja z udziału w Wolontariacie 


