
Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu w Szkole Podstawowej 

im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Kamionkach 

Postanowienia ogólne 

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

wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie. 

2. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być 

każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego. 

3. Wolontariat Szkolny- inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy 

chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym 

i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne. 

4. Do Szkolnego Koła Wolontariatu może należeć młodzież z klas 4-8 ze Szkoły 

Podstawowej im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata . 

5. Pracę w wolontariacie można rozpocząć w każdej klasie.  

6. Pisemną zgodę na prace w wolontariacie musi wyrazić rodzic chętnego ucznia, po 

zapoznaniu się z regulaminem. 

7. Opiekun wolontariatu wraz z uczniami opracowuje harmonogram pracy 

wolontariuszy. Opracowany grafik jest wywieszony w pokoju nauczycielskim i na 

tablicy Samorządu Uczniowskiego.  

8. Wolontariusz nie może spóźnić się na własną lekcję z powodu pracy w wolontariacie.  

9. Niewłaściwie zachowujący się wolontariusz nie będzie mógł uczestniczyć w dalszych 

działaniach. 

10. Swoją pracę uczeń dokumentuje w „ Karcie wolontariusza”. Informacja musi zawierać 

datę, godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz podpis opiekuna, 

odpowiedzialnego za nadzorowanie pracy wolontariatu. 

11. Kartę Wolontariusza można pobrać jednorazowo na początku pracy od opiekuna 

Szkolnego Koła Wolontariatu. 

12. Po zapełnieniu/zgubieniu karty, wolontariusz może pobrać nową kartę. 

13. Wolontariusz, który dołączy do Szkolnego Koła Wolontariatu w ostatniej klasie 

szkoły podstawowej, w ciągu roku musi wziąć udział w przynajmniej 5 akcjach/ 

działaniach  na rzecz Szkolnego Koła Wolontariatu zaproponowanych przez 

koordynatora. 

14. Aktywny, systematyczny i całoroczny udział w wolontariacie uprawnia do uzyskania 

dodatkowych punktów rekrutacyjnych do szkół średnich. Karta wolontariusza będzie 

podstawą do zaliczenia wolontariatu. Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu wystawia 

zaświadczenie  na koniec roku szkolnego. 

 

 

Cele i działania 

1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem. 

2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych. 

3. Kształtowanie postaw prospołecznych. 



4. Rozwijanie empatii, zrozumienia. 

5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. 

6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego. 

7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach. 

8. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze 

regularnych akcji. 

 

Prawa wolontariusza 

1. Członkowie Wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.  

2. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy. 

3. Członkowie Wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym 

nauki w szkole i pomocy w domu. 

4. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków 

wolontariatu. 

5. Każdy może przystąpić do koła jak i od niego odejść, uprzedzając odpowiednio 

wcześniej opiekunów wolontariatu szkolnego. 

6. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę. 

 

Obowiązki wolontariusza 

Wolontariusz: 

• realizuje cele i przestrzega założeń programowych Szkolnego Koła Wolontariatu, 

• przestrzega zasad zawartych w Regulaminie Szkolnego Koła Wolontariatu, 

• systematycznie uczestniczy w spotkaniach i pracach wolontariatu, 

• jest słowny i wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób rzetelny i uczciwy, 

• szanuje siebie i służy pomocą innym wolontariuszom, 

• z godnością reprezentuje szkołę i dba o jej dobre imię, 

• szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga,  

• działa w zespole i pomaga innym wolontariuszom, 

• włącza się w różne akcje charytatywne organizowane na terenie szkoły i poza nią 

wskazane przez opiekunów wolontariatu. 

 

 

Nagradzanie wolontariusza 

1. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla 

działalności wolontariusza. 



2. Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni przez: 

a) wyrażenie uznania słownego; 

b) pochwałę na forum szkoły; 

c) zaświadczenie o działaniu w Szkolnym Kole Wolontariatu na zakończenie 8 

klasy. 

 

Rezygnacja z pracy w wolontariacie  

1. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie. 

2. Rezygnując z uczestnictwa w Szkolnym Kole Wolontariatu, uczeń powinien dostarczyć 

opiekunom pisemne oświadczenie o rezygnacji z podpisem rodzica. 

 

Deklaracja Wolontariusza 

Przystępując do Szkolnego Koła Wolontariatu oświadczam, że znam i akceptuję jego cele 

oraz zasady pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu oraz sumiennego 

wykonywania powierzonych mi zadań. 

………………………… 

 


