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„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;  

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” 
 

Św. Jan Paweł II 
 

 

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie /Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm./. 

 

 

§1 
 

Postanowienia ogólne 
 

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

poza  więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 

2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu 

3. Szkolny Klub Wolontariatu (SKW) – grupa wolontariuszy współpracująca ze sobą na terenie 

szkoły w celu niesienia pomocy osobom jej potrzebującym, inicjująca i wspierająca różnego 

rodzaju akcje i inicjatywy charytatywne w środowisku szkolnym i lokalnym. 

 

§2 
 

Cele i sposoby działania 
 
 

1. Cele Szkolnego Klubu Wolontariatu (SKW): 

 zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, 

zapoznanie z ideą wolontariatu 

 rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, 

otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności 

 aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej i społecznej, życia kulturalnego oraz 

środowiska szkolnego i lokalnego 

 wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontariackim 

 wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska 
szkolnego 

 przygotowanie uczniów szkoły do podejmowania działań wolontariackich na rzecz 
środowiska szkolnego i lokalnego 

2. Sposoby działania Szkolnego Klubu Wolontariatu (SKW): 

 prowadzenie warsztatów i spotkań wolontariuszy 

 organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów zadaniowych  
wolontariuszy 
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 łączenie na poziomie szkoły młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami tej 
pomocy potrzebującymi 

 wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów 

 wyjazdy studyjne do różnych ośrodków 

 promocja idei wolontariatu w szkole 

 organizowanie spotkań informacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Okonku 

 włączanie się w akcje o charakterze charytatywnym, organizowane przez inne podmioty,  

 inne działania realizowane przez wolontariuszy w ciągu roku szkolnego 
 

3. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Szkoła Podstawowa w Okonku 
 
 

§3 
 

Wolontariusze 
 
 
 
1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym. 
 
2. Członkiem SKW może zostać uczeń Szkoły Podstawowej w Okonku po ukończeniu klasy czwartej, 

respektujący zasady Klubu, po uprzednim przedstawieniu koordynatorom Klubu pisemnej zgody 

rodziców na działalność wolontariacką. 
 
3. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. 
 
4. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli 

wywiązywać się z obowiązków domowych. 
 
5. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o 

innych. 
 
6. Każdy członek Klubu systematycznie wpisuje do „Dzienniczka Wolontariusza” wykonane prace oraz 

spostrzeżenia i opinie. Dokonywać wpisu mogą także koordynatorzy oraz osoba lub instytucja, na 

rzecz której wolontariusz działa. 
 
7. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla 

wolontariuszy. 
 
8. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne propozycje i 

inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie. 
 
9. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie 
reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych.  

 
10. Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie Etycznym oraz 
Regulaminie Klubu. 

 

§4 
 

Struktura Klubu Wolontariusza 
 
  
1. Na czele Klubu Wolontariusza stoi opiekun/opiekunowie SKW. 

2. Grupa SKW składająca się z kilkunastu wolontariuszy.  
3. Wolontariusze współpracujący z SKW na różnych poziomach nauczania 
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§5 

 
Obszary działania 

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

środowisko lokalne (zewnętrzne).  
2. Organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym.  
3. Współpraca z instytucjami i agendami samorządowymi, z organizacjami charytatywnymi oraz 

parafiami i zespołami „Caritas”  
4. Działalność wszędzie tam, gdzie wolontariusz potrafi i może nieść pomoc. 
 
 

§6 
 

Nagradzanie wolontariuszy 
 
 
1. Raz w roku zostanie zorganizowane spotkanie wolontariuszy i koordynatorów, na którym będzie 

podsumowana działalność członków Klubu.  
2. Członkowie Klubu zostaną nagrodzeni poprzez: 

 wyrażenie uznania słownego, 

 pochwałę na forum szkoły,  
 umieszczenie  nazwiska  w  sprawozdaniu  Klubu,  na  stronie  internetowej  szkoły  i 

szkolnym FB,  
 wręczenie dyplomów.  

3. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności 
wolontariusza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do regulaminu: 
 

1. Deklaracja przynależności do Szkolnego Klubu Wolontariatu przy Szkole Podstawowej w 
Okonku 

2. Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na przynależność dziecka do Szkolnego Klubu 
Wolontariatu przy Szkole Podstawowej w Okonku 

3. Dzienniczek Wolontariusza. 
4. Kodeks Etyczny Wolontariusza 

 
 
 


