
 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA 

WOLONTARIATU  

DZIAŁAJĄCEGO  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2  

IM. GEN BRONI STANISŁAWA MACZKA 

 W JAWORZU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Nie możemy pomóc każdemu, 

ale każdy może pomóc komuś” 

Ronald Reagan 

 
 



 

 

 

PODSTAWA PRAWNA 

 

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

 

 

SPOSÓB ORGANIZACJI I REALIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE WOLONTARIATU  

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu 

 

 

WSTĘP 

 

Wolontariat w szkole stwarza możliwość, by zaszczepić w młodym człowieku postawę empatii, zrozumienia 

oraz reagowania na nierówność społeczną. Uczy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Rozwija 

wśród młodzieży postawę altruizmu i uczy, by kierowali się w życiu wrażliwością i troską o drugiego 

człowieka. Ma również wymiar edukacyjno-wychowawczy. Wykorzystując ciekawość świata i otwartość 

młodego człowieka wolontariat sprzyja kształtowaniu postaw prospołecznych. Podejmowana przez uczniów 

- wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na ich osobowość i wszechstronny rozwój. Jest alternatywą 

do budowania świata wartości opartego na egoizmie.  

 

REGULAMIN SZKOLEGO KOŁA WOLONTARIATU 

§ 1 Definicje 
 

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

poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie. 

2. Wolontariusz - jest osobą dobrowolnie i bezinteresownie pomagającą innym. Wolontariuszem może 

być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. 

3. Szkolne Koło Wolontariatu - jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć najbardziej 

potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym i 

lokalnym, oraz wspomagać różnego rodzaju inicjatywy charytatywne. 

4. Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu - nauczyciel społecznie pełniący tę funkcję. 

5. Przewodniczący Szkolnego Koła Wolontariatu - uczeń szkoły będący wolontariuszem. 

 

§ 2 Postanowienia ogólne 

 

1. Szkolne Koło Wolontariatu działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora. 

2. Opiekę nad Szkolnym Kołem Wolontariatu sprawują wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły 

nauczyciele, których zadaniem jest czuwanie nad działalnością Koła zgodnie ze Statutem 

Szkoły i Regulaminem Koła. Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu ściśle współpracują z 



 

 

Dyrektorem szkoły, zajmują się sprawami organizacyjnymi Koła, a także organizują szkolenia  

dla wolontariuszy. 

 

§ 3 Cele działania 

 

1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu.  

2. Przygotowanie uczniów do podejmowania działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej. 

3. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących, wrażliwości i 

otwartości na potrzeby innych, bezinteresowności i życzliwości. 

4. Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym. 

5. Kształtowanie umiejętności działana zespołowego. 

6. Diagnozowanie potrzeb środowiska szkolnego w zakresie działań pomocowych 

organizowanych przez Szkolne Koło Wolontariatu. 

7. Wspieranie inicjatyw uczniowskich. 

8. Współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje. 

9. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. 

10. Współpraca z z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaworzu. 

 

§ 4 Obszary działania 

 

1. Aktywność Szkolnego Koła Wolontariatu ukierunkowana jest na: 

a) środowisko szkolne: 

• organizowanie pomocy koleżeńskiej,  

• organizowanie akcji wolontariatu na terenie szkoły, włączanie się w organizowanie uroczystości 

oraz imprez szkolnych 

• współpraca z Samorządem Uczniowskim, świetlicą szkolną, Muzeum Fauny i Flory, Ligą Morską 

i Rzeczną 

b) środowisko lokalne: 

• organizowanie akcji charytatywnych wspierających fundacje, stowarzyszenia, organizacje, 

instytucje oraz osoby prywatne. 

 

§ 5 Wolontariusze 

1. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń, który pragnie pomagać innym. 

2. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może zostać uczeń, którego rodzice/opiekunowie 

wyrażą pisemną zgodę na działalność w wolontariacie. 

3.  Członkowie Koła mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i pomoc w 

domu. 



 

 

4. Członkowie Koła systematycznie uczestniczą w spotkaniach wolontariuszy i aktywnie włączają 

się w działalność Szkolnego Koła Wolontariatu.  

5. Każdy członek Koła swoja postawą i postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu. 

6. Każdy członek Koła kieruje się postawą bezinteresowności, otwartości i życzliwości. 

7. Członkowie Koła zobowiązują się przestrzegać zasad zawartych w regulaminie Koła. 

8. W przypadku, kiedy wolontariusz nie wykaże się zainteresowaniem pracą w Kole lub nie 

będzie przestrzegał zasad regulaminu, zostanie pozbawiony członkostwa w Szkolnym Kole 

Wolontariatu. 

 

§ 6 Prawa i obowiązki wolontariusza 

 

1. Każdy członek Szkolnego Koła Wolontariatu ma prawo do: 

• jasno określonego zakresu obowiązków, 

• prośby o uzyskanie pomocy, 

• przedstawiania swoich pomysłów odnośnie podejmowania prze koło różnych inicjatyw, 

• rozwijania swoich umiejętności, 

• ochrony przed ryzykiem związanym z powierzonym mu zadaniem, 

• wpływu na podejmowane przez opiekuna decyzje. 

2. Każdy członek Szkolnego Koła Wolontariatu ma obowiązek: 

• postępować w sposób odpowiedzialny, 

• rzetelnie wykonywać powierzone mu zadania, 

• być uczciwym i lojalnym wobec organizatorów i organizacji dla której pracuje, 

• uczestnictwa w spotkaniach i szkoleniach organizowanych dla członków Koła. 

 

§ 7 Formy nagradzanie wolontariuszy 

 

1. Pochwała opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu 

2. Otrzymanie dodatnich punktów z zachowania. 

3. Pochwała Dyrektora szkoły. 

4. List gratulacyjny do rodziców. 

5. Nagroda rzeczowa na zakończenie nauki w szkole podstawowej. 

6. Wpis na świadectwie szkolnym o działalności w Szkolnym Kole Wolontariatu (dotyczy uczniów 

klas VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum). 

Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności 

wolontariusza. 

 



 

 

 

§ 8 Zadania opiekunów Szkolnego Koła Wolontariatu 

 

1. Opracowanie Planu Działania Koła. 

2. Nawiązanie współpracy z instytucjami, organizacjami, fundacjami, stowarzyszeniami oraz 

osobami prywatnymi potrzebującymi pomocy i wsparcia. 

3. Ustalenie harmonogramu spotkań wolontariuszy w ramach działalności Koła. 

4. Utrzymanie współpracy z Dyrekcją szkoły. 

5. Reprezentowanie wolontariuszy. 

6. Planowanie rodzaju działalności oraz dobieranie zadań odpowiednio do możliwości 

wolontariuszy. 

7. Monitorowanie działań wolontariuszy. 

8. Motywowanie i dbanie o rozwój członków Koła. 

9. Przyjmowanie i odwoływanie członków Koła. 

 

§  9 Ewaluacja 

 

1. Sprawozdanie z pracy szkolnego Koła Wolontariatu na koniec roku szkolnego. 

2. Rejestr akcji charytatywnych podejmowanych przez Koło. 

3. Dokumentowanie pomocy udzielanej podmiotom charytatywnym oraz osobom prywatnym 

(potwierdzenia wpłat na konto, zdjęcia z podejmowanych inicjatyw, pisemne oświadczenia 

osób, którym świadczona jest pomoc). 

4. Informacje zamieszczane na stronie internetowej szkoły z przeprowadzonych prze 

wolontariuszy działań. 

5. Podziękowania od osób i instytucji. 

6. Wywiad z podopiecznymi, na temat świadczonej pomocy. 


