
REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

działającego w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Pierzchnicy 

 

Podstawa prawna: 

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

(Dz.U. z 2022 r. poz. 1327) 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) 

3. STATUT Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Pierzchnicy 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

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

poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 

2. Wolontariusz - z języka łacińskiego: volontarius - dobrowolny, chętny. Wolontariusz to 

osoba, która dobrowolnie, bez wynagrodzenia, świadomie działa na rzecz innych nie będących 

jej bliskimi. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego. Mogą 

to być również działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. 

3. Szkolne Koło Wolontariatu (zwane dalej SKW) jest wspólnotą niezależną politycznie, 

całkowicie nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy niezależnie od swojego pochodzenia, 

wyznawanej religii czy światopoglądu chcą pomagać potrzebującym. 

4. Wolontariusze zawierają umowę wolontariacką w formie pisemnej. Umowa zawiera podpis 

rodzica lub opiekuna prawnego. 

5. Każdy wolontariusz przed przystąpieniem do działań musi przeczytać oraz podpisać 

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu. 

 

§ 2. CELE I ZAŁOŻENIA 

 

1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie. 

2. Rozwijanie empatii, zrozumienia i wrażliwości. 

3. Umożliwianie młodzieży podejmowania działań na rzecz niepełnosprawnych, chorych, 

samotnych, ubogich, najmłodszych, zwierząt.  

4. Inspirowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu. 

5. Stwarzanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń. 



6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży. 

7. Rozwijanie zainteresowań. 

8. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole. 

9. Budowanie wizerunku szkoły jako centrum lokalnej aktywności. 

 

§ 3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA SKW 

 

1. Szkolnym Kołem Wolontariatu opiekują się nauczyciele – koordynatorzy, którzy 

zgłosili akces do opieki nad tą organizacją i uzyskali akceptację dyrektora szkoły. 

2. Opiekunowie SKW mają prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki 

w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub 

deklarujących pomoc – rodziców. 

3. Na spotkaniu członków koła w głosowaniu jawnym wybiera się spośród członków 

zarząd Szkolnego Koła Wolontariatu. 

4. Wybory do zarządu przeprowadza się we wrześniu każdego roku szkolnego. 

5. Do każdej akcji charytatywnej wyznacza się spośród członków wolontariusza-

koordynatora. 

6. Zebrania wolontariuszy odbywają się przynajmniej raz w miesiącu, natomiast 

w zależności od potrzeb mogą odbywać się częściej. 

7. Na koniec każdego okresu odbywa się zebranie w celu podsumowania działalności, 

przedłożenia wniosków, dokonania oceny efektywności prowadzonych akcji, 

wskazanie obszarów dalszej działalności. 

 

§ 4. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA 

 

➢ Plakaty okazjonalne 

➢ Gazetka ścienna wolontariatu 

➢ Informacje na stronie internetowej szkoły 

➢ Sprawozdania semestralne i roczne z działalności SKW 

 

 

 

 



§ 5. FORMY DZIAŁALNOŚCI 

 

1. Działania na rzecz środowiska szkolnego 

2. Działania na rzecz środowiska lokalnego 

3. Udział w akcjach ogólnopolskich - za zgodą dyrektora szkoły 

 

§ 6. REGULACJE ŚWIADCZEŃ WOLONTARIUSZY I ZASADY ICH 

BEZPIECZEŃSTWA 

 

1. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych 

w porozumieniu z korzystającym.  

2. Korzystający zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania 

przez niego świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych 

z ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indywidualnej.   

3. W przypadku, gdy wolontariusz podejmuje się działań poza godzinami szkolnymi, bez 

uzgodnienia z opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo wolontariusza.  

4. Rodzic lub opiekun prawny wolontariusza wyraża zgodę na używanie do celów statutowych 

placówki danych osobowych jego dziecka oraz bierze na siebie odpowiedzialność za dojazd 

swojego dziecka oraz jego powrót do domu po zakończeniu wykonywanej pracy w ramach 

wolontariatu. 

 

§ 7. CZŁONKOWIE SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

 

1. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. 

2. Wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie 

pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna.  

3. Warunkiem wstąpienia do Szkolnego Koła Wolontariatu jest złożenie ustnej deklaracji, 

złożenie pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz podpisanie umowy 

wolontariackiej. 

4. Każdy wolontariusz ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Szkolnego Koła 

Wolontariatu oraz przestrzegania go.  



5. Członkowie SKW mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, który nie 

utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych. 

6. Członek SKW kieruje się BEZINTERESOWNOŚCIĄ, życzliwością, chęcią niesienia 

pomocy, troską o innych. 

7. Wolontariusz wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań.  

8. Dokumentowania działań wolontariuszy dokonują koordynatorzy, osoba lub przedstawiciel 

instytucji, na rzecz której wolontariusz działa.  

9. Członek SKW systematycznie uczestniczy w pracy koła, a także w spotkaniach 

i warsztatach dla wolontariuszy. 

10. Każdy członek SKW stara się aktywnie włączać w działalność oraz wykorzystując swoje 

zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy. 

11. Każdy członek SKW swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie 

reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych.  

12. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu 

Szkolnego Koła Wolontariatu. O skreśleniu z listy decydują opiekunowie Szkolnego Koła 

Wolontariatu po zasięgnięciu opinii zarządu SKW. 

13. Wolontariusz może zostać wykluczony z uczestnictwa w kolejnych akcjach SKW z powodu 

niekulturalnego zachowania, braku dyscypliny lub braku zaangażowania w dane 

wydarzenie. O wykluczeniu decydują opiekunowie koła.  

 

§ 8. NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY 

 

1. Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego 

działalności. 

2. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontarystyczną 

i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia, zgodnie z zasadami 

zawartymi w statucie szkoły. 

3. Formy nagradzania: 

➢ pochwała dyrektora na szkolnym apelu 

➢ przyznanie dyplomu 

➢ wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego 

➢ przyznanie tytułu „Wolontariusz Roku” 

➢ wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie 

ukończenia szkoły 



 Wolontariusz może uzyskać 3 punkty w rekrutacji do szkoły średniej za pracę 

o charakterze wolontarystycznym. Warunkiem otrzymania 3 punktów jest 

zrealizowanie co najmniej 30 godzin pracy na rzecz innych odpracowanych na 

przestrzeni klas VII-VIII. Godziny będą sumowane na koniec każdego roku szkolnego 

i odnotowywane w Karcie Aktywności Wolontariusza. Punkty przyznają koordynatorzy 

SKW na koniec roku szkolnego uczniom klasy VIII na podstawie złożonych Kart 

Aktywności Wolontariusza podpisanych przez nauczyciela lub przedstawiciela 

odpowiedniej instytucji. 

 

ZASADY WYBORU WOLONTARIUSZA ROKU: 

 

1. Wolontariusza Roku wybiera komisja złożona z Zarządu Szkolnego Koła 

Wolontariatu oraz wszystkich koordynatorów.  

2. Wybory Wolontariusza Roku odbywają się zawsze w pierwszej połowie czerwca 

każdego bieżącego roku szkolnego.  

3. Komisja analizuje całoroczne działania wolontariuszy bazując na Karcie 

Aktywności Wolontariusza. 

4. Wolontariusz Roku zostaje oficjalnie wyróżniony oraz nagrodzony w czasie 

uroczystości zakończenia roku szkolnego.  


