
REGULAMIN ,,SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU" 

Ten najbardziej potrzebuje pomocy, 

którego prośba o nią jest najcichsza.” 

Michael Quoist 

ORGANIZACJA WOLONTARIATU W SZKOLE 

§1. 

Postanowienia ogólne 

1. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające 

poza więzi rodzinne oraz koleżeńsko-przyjacielskie. 

2. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. 

3. Szkolny Klub Wolontariusza ma za zadanie pomagać najbardziej potrzebującym, reagować 

czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym  

i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. 

§2. 

Cele i sposoby działania 

1. Celem Szkolnego Klubu Wolontariusza jest zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, 

zaangażowanie ich w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym. 

2. Celem Klubu jest rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz 

potrzebujących: pomocy, otwartości, życzliwości, bezinteresowności i wrażliwości na 

potrzeby innych. 

3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, kulturalnej  

i społecznej. 

4.  Klub Wolontariusza stwarza przestrzeń dla takiej działalności poprzez organizowanie 

konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy 

5. Celem Klubu jest włączanie młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym, 

wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego 

oraz łączenie na poziomie szkoły młodzieży chętnej do niesienia pomocy  

z osobami i środowiskami tej pomocy oczekującymi. 

6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej. 

7. Promocja idei wolontariatu w szkole 

8. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy 

9. Klub Wolontariusza angażuje się również w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych 

imprezach o charakterze charytatywnym 

10. Miejscem organizacji działania Szkolnego Klubu Wolontariusza jest Szkoła Podstawowa 

im. Jana Pawła II w Trzygłowie. 



§3. 

Wolontariusze 

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto chce służyć innym. 

2. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie  

w Szkolnym Klubie Wolontariusza oraz podpisać Zobowiązanie Wolontariusza 

3. Członkiem Klubu jest uczeń szkoły podstawowej, respektujący zasady Klubu,  

po uprzednim przedstawieniu koordynatorowi Klubu pisemnej zgody rodziców  

na działalność wolontariacką.  

4. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności 

5. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę poza godzinami zajęć edukacyjnych 

6. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, 

troską o innych 

7. Członek Klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań 

8. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu 

9. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystując 

swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy 

10. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu 

i godnie reprezentować swoją szkołę 

§4  

Struktura Szkolnego Klubu Wolontariusza 

1. Działania Klubu Wolontariusza nadzoruje nauczyciel – opiekun. 

2. Opiekun wolontariatu podejmuje współpracę z opiekunem samorządu, wychowawcami  

i pozostałymi nauczycielami oraz może liczyć na ich pomoc w angażowaniu uczniów  

w działania wolontariatu  

3. Opiekun wolontariatu wyznacza spośród chętnych wolontariuszy lidera każdej akcji,  

który pomaga mu nadzorować jej przebieg.  

4. Liderzy są w stałym kontakcie z opiekunem i zgłaszają mu wszystkie problemy związane z 

wykonywaną pracą. 

§5. 

Obszary działania 

1. Aktywność uczniów uczestniczących w wolontariacie dotyczy dwóch zasadniczych 

obszarów: 

1) organizowanie akcji wolontariatu w środowisku szkolnym, 

2) organizowanie akcji wolontariatu w środowisku poza szkolnym. 

2.  Bieżące działania wynikające z potrzeb doraźnych, w trakcie roku szkolnego. 



3. Istnieje możliwość nawiązania współpracy z instytucjami( np. OPS, PCK, Caritas, itp.)  

w ramach organizacji i przebiegu konkretnych akcji.  

§6 

 Nagradzanie wolontariuszy 

1. Nagradzanie wolontariuszy odbywa dwa razy w roku: po I pólroczu i na koniec roku 

szkolnego.  

2. Nagrodę stanowią przyznawane punkty dodatnie z zachowania za regularną  

i systematyczną pracę wolontarystyczną w SKW.  

§7 

Wolontariat – zasady ogólne przyznawania dodatkowych punktów  

w rekrutacji klas VIII 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia  2019 r. w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych stwierdza, że:  

„Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części 

dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się: osiągnięcia w aktywności na 

rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego”. 

2. Uczniowie klas ósmych w procesie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej mogą uzyskać 

dodatkowe trzy punkty za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza  

w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego. 

3. Decyzja o tym podjęta jest na podstawie „Zaświadczenia/ oświadczenia/ informacji 

organizatora wolontariatu o aktywności ucznia na rzecz innych ludzi lub środowiska 

szkolnego”, które uczeń przedstawia wychowawcy klasy w terminie do 31 maja danego 

roku szkolnego. 

4. Dokument taki powinien zawierać krótki opis działań i liczbę godzin (nie mniej niż 30) 

przeznaczoną na ich realizację poświadczone podpisem i pieczęcią organizatora.  

5. Zaświadczenie może zostać wystawione m.in. przez: 

1) szkołę (w przypadku działań podejmowanych na terenie szkoły) 

2) inne placówki edukacyjne (świetlice, Domy Dziecka, ośrodki dla dzieci 

niepełnosprawnych, inne) 

3) szpital, hospicjum, itp. 

4) organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, itp.) 

5) organizacje harcerskie 

6) parafie 

7) organ administracji publicznej i inne. 

6. Na świadectwo szkolne, będzie wpisana tylko ta aktywność ucznia, która była świadczona 

na rzecz innych, w wymiarze min. 30 godzin (godziny te mogą być realizowane w okresie 

kilku lat i obejmować różną aktywność). 



§7 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego akceptacji przez dyrektora szkoły. 

2. Wolontariusze obchodzą swoje święto 5 grudnia w Międzynarodowym Dniu 

Wolontariusza. 

 

Załączniki: 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza 

Zobowiązanie wolontariusza: 

Przystępując do Szkolnego Klubu Wolontariusza oświadczam, że znam i akceptuję jego cele 

oraz zasady pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Szkolnego Klubu 

Wolontariusza oraz sumiennego i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań. 

…………………………….…………………………… 

 data, czytelny podpis 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego 

Wyrażam zgodę na działalność mojego dziecka/podopiecznego…………………………... 

w Szkolnym Klubie Wolontariusza  

…………………………………………………… 

data czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 


