
Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu przy Szkole Podstawowej nr 62 
im. kmdr. por. Franciszka Dąbrowskiego w Krakowie 

Podstawa prawna: 
•Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59). 
•Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 
29 maja 2003r.) 

§ 1. Postanowienia ogólne. 

1. Wolontariat - to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych lub na rzecz 
społeczności lokalnej, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.
2. Wolontariusz- osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej 
dziedzinie życia społecznego.
3. Wolontariat Szkolny - inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać 
najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać 
różnego typu inicjatywy charytatywne, ekologiczne, przyrodnicze, kulturalne

§ 2. Cele i działania. 

1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem.
2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
3. Kształtowanie postaw prospołecznych.
4. Rozwijanie empatii, zrozumienia.
5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
7. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym i/lub
akcyjnym.
8. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach

§ 3. Prawa wolontariusza. 

1. Do Szkolnego Koła Wolontariatu może należeć każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie 
pod warunkiem że zapoznał się i dostarczył odpowiednie dokumenty o których jest mowa w § 4. p.1.
2. Członkowie Wolontariatu pracują na rzecz innych, ale nie zapominają o sobie.
3. Wolontariusz ma prawo mieć jasno określony zakres pracy, decydować o rodzaju i częstotliwości 
działań, jakie wykonywać będzie w ramach porozumienia.
4. Członkowie Wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i 
pomocy w domu.
5. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony koordynatora i innych członków wolontariatu.
6. Każdy może przystąpić do szkolnego wolontariatu jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio 
wcześniej koordynatora Koła Wolontariatu.

§ 4. Obowiązki wolontariusza. 

1. Uczniowie, którzy chcą się zapisać do Koła Wolontariatu są zobowiązani do:
a) zapoznania się z REGULAMINEM WOLONTARIATU;
b) dostarczenia KARTY ZAPISU. (Uczniowie uzyskują pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na 
działanie w wolontariacie oraz podpisują zobowiązanie wolontariusza. Tylko taka zgoda umożliwi 
koordynatorowi Koła wpisanie na świadectwie udział w wolontariacie)
c) dostarczenia KARTY DZIAŁAŃ do 24 stycznia i do 19 czerwca 2020 do koordynatora Koła. 
(Wolontariusze wypełniają na karcie działań aktywności, w których biorą udział. Uzyskują podpis 
nauczyciela pełniącego nad nim w tym czasie opiekę. Koordynator wolontariatu sprawdza aktywność 
wolontariusza pod koniec pierwszego semestru i na koniec roku szkolnego.)
d) dostarczenia PRACY ARTYSTYCZNEJ, która będzie odpowiedzią na pytanie: Dlaczego chcesz 
zostać wolontariuszem? Technika pracy jest dowolna (praca plastyczna, wypracowanie, plakat itp.).  



Wszystkie dokumenty są dostępne na stronie internetowej szkoły. Dostarczenie karty zapisu i pracy 
artystycznej jest równoznaczne z zapisem do Koła Wolontariatu (KW). 

2. Członkowie Wolontariatu SYSTEMATYCZNIE uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w 
spotkaniach i warsztatach.
3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
4. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.
5. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla 
innych uczniów, przestrzegać zasad etyki .
6. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu 
Szkolnego Wolontariatu.
7. Wszystkie działania podejmowane przez Wolontariusza zostają potwierdzone przez nauczyciela lub 
pracownika placówki (podpis czytelny).
8. Koło Wolontariatu będzie prowadzić grupę na messengerze, która ma na celu TYLKO ułatwić 
komunikację i organizację akcji w Kole Wolontariatu. 
9. Każdy wolontariusz otrzymuje przypinkę Koła Wolontariatu i nosi ją, gdy odbywają się w szkole 
akcje Koła.

§ 5. Nagradzanie wolontariuszy. 

1.Członkowie Wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez: 
a) wyrażenie uznania słownego; 
b) pochwałę na forum szkoły(dyplom) 
c) uwagę pozytywna do dziennika elektronicznego
d) uwzględnienie na świadectwie działalności na rzecz wolontariatu.

§ 6. Zasady przyznawania punktów za pracę w wolontariacie dla wolontariuszy zapisujących się 
w roku szkolnym 2018/2019. 

1 . Wolontariusz otrzymuję wpis na świadectwie za udział w wolontariacie, pod warunkiem 
systematycznego uczestnictwa pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach. 
2. Wolontariusz bierze udział w minimum 15 akcjach związanych z wolontariatem np. wykonanie 
plakatu, spotkanie z seniorami czy uczestnictwo w zajęciach dodatkowych itp. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy wolontariusz nie osiągnie pułapu 15 akcji to koordynator wolontariatu podejmuję 
ostateczną decyzję o wpisie na świadectwie biorąc pod uwagę jego zaangażowanie w wolontariat.   
3. Zaświadczenia wydane przez innych organizatorów wolontariatu zostaną uwzględnione przez szkołę i
wpisane na świadectwie szkolnym pod warunkiem dostarczenia odpowiedniego zaświadczenia. Uczeń 
w zaświadczeniu musi odbyć min. 25 godzin od 1 września 2019 do 26 czerwca 2020.
4. Wolontariusz może wypracować uczestnictwo w wolontariacie poprzez :
A) aktywny udział w akcjach charytatywnych, ekologicznych, przyrodniczych lub kulturalnych różnego
typu. 

a) pomoc w nauce kolegom pod nadzorem nauczyciela, 
b) zajęcia charytatywne, ekologiczne, przyrodnicze lub kulturalne organizowane przez 
szkołę (pod nadzorem nauczyciela szkoły) 
c) pomoc w organizacji i przeprowadzeniu inicjatyw świetlicy szkolnej oraz biblioteki 
szkolnej (np. konkursy, imprezy okolicznościowe, zbiórki, pomoc dzieciom w odrabianiu 
zajęć lekcyjnych, jako animator zabawy w świetlicy, pomoc przy porządkowaniu 
alfabetycznym księgozbioru biblioteki szkolnej itp.)

B) pełnienie funkcji w Szkolnym Kole Wolontariatu np. prowadzenie kroniki, gazetki. 

Kraków, 12 września 2019, Maciej Rumian


