
   REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

 

 Podstawy prawne szkolnego wolontariatu 

1. Ustawa z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) – art. 2 ust. 12, art. 68 ust. 1 

pkt 9, art. 85 ust. 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21.) 

2. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst.: Dz. U. z 2016 

r. poz. 1817 ze zm.) 

I. Informacje ogólne  

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

rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 

2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.  

3.Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest 

potrzebna. 

4. Szkolne Koło Wolontariatu (dalej: SKW), skierowane jest do nauczycieli i uczniów, którzy chcą pomagać 

innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać 

różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. 

 

II. Cele i założenia 

1. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska. 

2. Zapoznawanie z ideą wolontariatu. 

3. Przygotowywanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza. 

4. Umożliwianie uczniom podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy. 

5. Wspieranie ciekawych inicjatyw i działań edukacyjnych. 

6. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach. 

7. Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów. 

8. Nauka samorządności.   

 

III. Prawa i obowiązki członków Szkolnego Koła Wolontariatu  

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

2. Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. 

3. Członek koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych. 

4. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich. Wypełnia sumiennie 

dziennik wolontariusza. 

5. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla 

innych. 

6. Spotkania SKW z opiekunami koła odbywać się będą w razie potrzeb, po wcześniejszym ustaleniu terminu. 

7. Warunkiem udziału w SKW jest zawarcie umowy z Rodzicami i aprobata Regulaminu przez Ucznia.  

8. Szkoła może przyjąć indywidualne zewnętrzne zaświadczenia dotyczące uczestnictwa w wolontariacie, jeśli 

Uczeń aktywnie uczestniczył w działaniach pomocowych, na korzyść innych.  



9. Za udział w SKW oraz indywidualnym wolontariacie pozaszkolnym, Wolontariusz otrzymuje 3 punkty  

na świadectwie klasy 8, o czym decyduje opiekun koła w porozumieniu z Dyrekcją szkoły i wychowawcami klas.  

10. Członek klubu systematycznie uczestniczy w pracach koła, a także w spotkaniach wolontariuszy. 

11. Każdy członek aktywnie włącza się w działalność koła, ma możliwość  zgłaszania własnych propozycji i 

inicjatyw, które mogą zostać zaakceptowane przez Opiekuna. 

12. Każdy wolontariusz ma obowiązek przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie.  

13. Wolontariusz dokumentuje swoją pracę w indeksie (data, ilość godzin, rodzaj pracy) i daje do podpisu 

pracownikowi, pod kierunkiem, którego pracuje, w zależności od rodzaju działania. 

 

IV. Struktura Szkolnego Koła Wolontariatu 

1. Osobą odpowiedzialną za kontakt z wolontariuszem są opiekunowie wolontariatu – Olga Stencel oraz 

Katarzyna Polowczyk. 

 

V. Formy i obszary działania 

1. Aktywność uczniów uczestniczących w wolontariacie dotyczy dwóch zasadniczych obszarów: środowiska 

szkolnego i środowiska pozaszkolnego.  

2. Organizowanie pomocy koleżeńskiej akcji na terenie szkoły w szczególności: 

a) w bibliotece szkolnej 

b) w świetlicy 

3. Udział w akcjach organizowanych przez różne instytucje pomocowe. 

 

VI. Nagradzanie wolontariuszy  

1. Pochwała Opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu. 

2. Podwyższenie oceny z zachowania pod koniec I i II semestru. 

3. Pochwała Dyrektora Szkoły.  

4. Informacja na świadectwie szkolnym.   

  

 

 

     

 


