
Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu 

 

1. Postanowienia ogólne 

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

wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 

Wolontariusz - to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może 

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

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 typu inicjatywy charytatywne. 

Szkolne Koło Wolontariatu działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora i włącza się na 

zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą, prowadzoną przez 

szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak również pozarządowe. 

Opiekę nad Kołem sprawują wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły nauczyciele, którzy czuwają 

nad tym, aby działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Koła oraz prowadzą 

pracę formacyjną członków Koła. Opiekun Koła zajmuje się sprawami organizacyjnymi Koła, a 

także są  łącznikami między uczniami a Dyrektorem Szkoły. 

 

2. Cele i działania 

1. Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. 

2. Zaangażowanie młodzieży do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, 

zapoznanie z ideą wolontariatu. 

3. Rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, 

otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.  

4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej. 

5. Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym. 

6. Rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, np.: praca w świetlicy szkolnej 

i pomoc nauczycielom w organizowaniu zajęć różnego typu. 

 

3. Obszary działania 

1. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne 

i środowisko lokalne.  

2. Zakłada zaangażowanie młodzieży do działań: na terenie szkoły i na rzecz szkoły.  

3. Organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym.  

4. Współpraca ze świetlicą szkolną polegająca na pomocy w nauce dzieciom i młodzieży. 



5. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.  

6. Włączanie się w organizację akcji szkolnych zgłoszonych do opiekuna Koła.  

7. Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.  

 

4. Wolontariusze 

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

2. Członkiem Koła może być każdy uczeń, który przedłożył pisemną zgodę rodzica/prawnego 

opiekuna na działalność w Kole.  

3. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. 

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

w domu.  

5. Działania w Kole organizowane są w czasie wolnym od zajęć szkolnych.  

6. Członek Koła: 

- kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych, 

- systematycznie uczestniczy w pracy Koła, a także w spotkaniach dla wolontariuszy, 

- stara się aktywnie włączyć w działalność Koła, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, 

wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie, 

- swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych, 

- stara się przestrzegać zasad zawartych w regulaminie Koła. 

6. W przypadku, kiedy uczeń nie wykaże się zainteresowaniem pracą w Kole Wolontariatu lub też 

nie będzie przestrzegał zasad regulaminu, może zrezygnować z pracy na rzecz Wolontariatu. 

Każdy członek Koła ma prawo do: 

- jasno określonego zakresu obowiązków, 

- prośby o pomoc, 

- wnoszenia nowych pomysłów, 

- ciągłego rozwijania swoich umiejętności.  

Każdy członek Koła ma obowiązek: 

- być osobą odpowiedzialną, 

- sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania,  

- brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które mają na celu rozwijanie 

wolontariuszy. 

 

5. Nagradzanie wolontariuszy 

1. Pochwała Dyrektora Szkoły na forum szkoły i stronie internetowej szkoły.  

2. Przyznanie dyplomu.  



3. Wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego. 

4. Pochwała opiekuna Koła Wolontariatu z wpisem do dziennika. 

5. Pisemne podziękowanie do rodziców. 

6. Wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie 

ukończenia szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wpis na świadectwie uzyskuje 

uczeń, który przez dwa lata nauki brał udział w co najmniej pięciu akcjach szkolnych i dwóch 

pozaszkolnych. 

7. Zaświadczenia z akcji pozaszkolnych wolontariusz dostarcza w formie i terminie wyznaczonym 

do opiekuna Koła lub innej wyznaczonej przez niego osobie.  

8. Zaświadczenie powinno zawierać: imię i nazwisko wolontariusza, czas trwania aktywności, 

datę, czytelną pieczęć instytucji i podpis osoby upoważnionej oraz informację, że praca ucznia 

miała charakter wolontariatu i wolontariusz nie otrzymał żadnej gratyfikacji za wykonaną pracę.  

 

6. Struktura Szkolnego Koła Wolontariatu i zadania koordynatorów 

1. Na czele Koła Wolontariatu stoją koordynatorzy wolontariatu. 

2. Członkowie Koła oraz opiekunowie ściśle współpracują z zespołem nauczycieli jak również 

bezpośrednio podlegają Dyrektorowi Szkoły.  

Zadania koordynatorów: 

- planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów wolontariuszy, 

- nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia, 

- ustalanie terminów spotkań wolontariuszy, 

- reprezentowanie wolontariuszy, 

- przyjmowanie i odwoływanie członków Koła, 

- kontakt z Dyrekcją Szkoły, 

- animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań. 

 

7. Sposoby ewaluacji 

1. Ankieta dla wolontariuszy. 

2. Sprawozdanie z pracy Szkolnego Wolontariatu. 

3. Rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze. 

4. Podziękowania od osób i instytucji. 

 

8. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu.  

2. Rozwiązania Koła może dokonać tylko Dyrektor Szkoły.  

3. Samorząd Uczniowski aktywnie wspiera działania Koła.  


