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REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU     

    W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 74  

IM. STANISŁAWA GROŃSKIEGO W SZCZECINIE 

 

"Każdy gest, nawet najdrobniejszy…  

zmienia świat, czyjś świat.  

Pomagajmy"  

 (autor nieznany) 

§1. 

Postanowienia ogólne 

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

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.  

2. Szkolne Koło Wolontariatu jest skierowane do uczniów, którzy chcą pomagać 

najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować 

działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu imprezy 

charytatywne i kulturalne. 

3. Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą całkowicie nieodpłatną i otwartą                        

na wszystkich, którzy chcą bezinteresownie pomagać innym ściśle współpracujące  

z Samorządem Uczniowskim. 

4.  Szkolne Koło Wolontariatu swoją działalność opiera na Ustawie z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 

2003r.) ze zmianami z dnia 15 marca 2019 r. (poz. 688). 

§2. 

Prawa i obowiązki członków 

1. Członkami Koła mogą być uczniowie klas IV - VIII szkoły podstawowej. 

2. Członkowie Koła muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców na działanie                   

w Szkolnym Kole Wolontariatu (załącznik nr1). 

3. Wolontariusz przestrzega zasad zawartych w regulaminie Szkolnego Klubu 

Wolontariatu.  

4. Wolontariusz z godnością reprezentuje szkołę i dba o jej imię.  
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5.   Wolontariusz Klubu propaguje życie bez uzależnień i wulgaryzmów.  

6.  Członkowie Koła systematycznie uczestniczą w zebraniach oraz aktywnie działają                          

w akcjach na rzecz potrzebujących. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, 

np. w czasie pandemii, zebrania i działania w akcjach na rzecz potrzebujących 

odbywają się w trybie zdalnym, z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

7. Zebrania Koła odbywają się w miarę bieżących potrzeb z opiekunami wolontariatu lub 

na spotkaniach Samorządu Uczniowskiego.  

8. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.  

9. Wolontariusz ma prawo wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników 

Szkolnego Koła Wolontariatu.  

10. Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu mogą podejmować pracę w wymiarze 

nieutrudniającym im nauki i pomocy w domu. 

11. Wolontariusz przestrzega zasad bezpieczeństwa, po wcześniejszym zaznajomieniu się  

z treścią regulaminów akcji, w których uczestniczy.  

12. Uczniowie biorący aktywny udział w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu 

otrzymują pisemne zaświadczenie za pracę na rzecz Koła, które wydaje się                         

na zakończenie danego roku szkolnego lub na żądanie zainteresowanego. 

13. W ramach działalności Koła uczniowie mogą zostać nagrodzeni:   

 pochwałą dyrektora lub opiekuna Koła na szkolnym apelu, 

 przyznaniem dyplomu, 

 wpisaniem informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu  

na świadectwie ukończenia szkoły. Uczeń, który ubiega się o wpisanie wolontariatu 

na świadectwie, musi w trakcie całej edukacji zrealizować działania potwierdzone 

podpisem koordynatora w ciągu minimum 50 godzin. 

Ostateczną decyzje o wpisie na świadectwie podejmuje opiekun szkolnego koła 

wolontariatu. 

14. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu, uprzedzając          

odpowiednio wcześniej koordynatora Szkolnego Koła Wolontariatu.  
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  §3. 

      Zadania opiekunów wolontariatu 

1. Planowanie rodzaju działalności i opracowanie harmonogramu pracy Szkolnego Koła 

Wolontariatu. 

2. Organizowanie spotkań organizacyjnych mających na celu zapoznanie młodzieży  

z planowanymi działaniami oraz przydziałem obowiązków. W czasie ograniczenia 

funkcjonowania szkoły spotkania odbywają się w trybie zdalnym. 

3. Nawiązanie i utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi 

współpracuje wolontariat szkoły. 

4. Koordynacja akcji charytatywnych przeprowadzonych na terenie szkoły. 

5. Promocja działań wolontariuszy na stronie internetowej szkoły. 

6. Monitorowanie i ewaluacja działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu.  

§4. 

Cele i sposoby działania  

1. Celem Szkolnego Koła Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, 

dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym oraz zapoznanie z ideą wolontariatu. 

2. Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących, 

pomocy, otwartości, wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności. 

3. Wspieranie ciekawych inicjatyw uczniowskich. 

4. Promocja idei wolontariatu w szkole. 

5. Kształtowanie umiejętności działania w zespole. 

6. Angażowanie uczniów do działań w wolontariacie odbywa się poprzez: 

a) organizowanie akcji charytatywnych na terenie szkoły, np. zbiórek rzeczy dla 

potrzebujących, organizowanie kiermaszów lub imprez integracyjnych; 

b) przygotowywanie świątecznych paczek dla potrzebujących dzieci; 

c) wspomaganie i organizację imprez o charakterze kulturalnym i integracyjnym 

dla podopiecznych placówek współpracujących ze szkołą, funkcjonujących    

w środowisku lokalnym; 

d) udział w akcjach ogólnopolskich, międzynarodowych - propagujących ideę 

wolontariatu; 
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e) udzielanie pomocy koleżeńskiej; 

f) innych akcjach wynikających z bieżących potrzeb środowiska lokalnego. 

7. Na terenie szkoły organizowane są różnorodne akcje charytatywnych, np. zbiórki dla 

potrzebujących, organizowanie kiermaszów, kwest, pomocy fizycznej lub imprez 

integracyjnych. 

8. Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu biorą udział w akcjach ogólnopolskich 

i lokalnych propagujących ideę wolontariatu, np.: 

a) w ramach PCK  

b) WOŚP  

c) ogólnopolskich akcjach dla bohaterów narodowych, żołnierzy, powstańców 

d) kwestach na rzecz potrzebujących z lokalnego środowiska, zdolnej młodzieży 

z niezamożnych rodzin i środowisk, dzieci ze Szpitala w Zdrojach, itp. 

9. W ramach wolontariatu na terenie szkoły udzielana jest pomoc koleżeńska poprzez: 

a) "Koło Pomocy Koleżeńskiej", 

b) klasowych mediatorów.  

10. Członek Klubu systematycznie wpisuje do Dzienniku Wolontariusza wykonane prace, 

które potwierdza nauczyciel koordynujący daną akcję lub organizacja pozaszkolna, 

która patronuje danej akcji. 

 

§5. 

Realizacja działań w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu  

 

1. Koordynatorzy Szkolnego Koła Wolontariatu planują rodzaj działalności  

w danym roku szkolnym w oparciu o rozpoznanie potrzeb szkolnego i lokalnego 

środowiska.  

2. Koordynatorzy opracowują harmonogram działań Szkolnego Koła Wolontariatu – 

uaktualniają Dziennik Wolontariusza. 

3. Książeczka wolontariusza i Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu udostępniane 

są wychowawcom klas IV – VIII we wrześniu. 

4. Nauczyciele i uczniowie Szkoły mają prawo zgłaszać koordynatorom własne 

propozycje akcji charytatywnych lub akcje proponowane przez organizacje 

pozaszkolne. 
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5. Własna akcja charytatywna realizowana w ramach wolontariatu oraz akcje 

proponowane przez organizacje pozaszkolne mogą być  podejmowane tylko wtedy, 

gdy zostaną pozytywnie zaopiniowane przez koordynatorów Szkolnego Koła 

Wolontariatu. 

6. Godziny realizacji niezaakceptowanych przez koordynatorów akcji 

charytatywnych nie zostaną uwzględnione w podsumowaniu działań w ramach 

Szkolnego Koła Wolontariatu. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 
ZGODA NA UDZIAŁ W SZKOLNYM KOLE WOLONTARIATU 

   

Wyrażam zgodę na udział 

 

 

…………………………………………………………………………………………..w działalności  
                    (imię i nazwisko, klasa) 

Szkolnego Koła Wolontariatu w roku szkolnym …..………./…………… Niniejszym oświadczam,                                                  

iż zapoznałem/am się z Regulaminem Szkolnego Koła  Wolontariatu. 

 

 

 

..........................................................    ...................................................................... 

                    miejscowość, data      podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji działań 

Szkolnego Koła Wolontariatu (zgodnie z Ustawą z dn.29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 

133 poz 883). 

                                       

…………………..………………………… 

         podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 


