
 

REGULAMIN  SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żarnowcu 

 
Szkolne Koło Wolontariatu w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka zostało powołane na mocy: 

1) Ustawy z 14 grudnia 2016r.Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59)art. 2 ust. 12, art. 68 ust. 1 pkt. 9, 

art. 85 ust.6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21. 

2) Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tekst jedn.:Dz. U.  

z 2016r. poz. 1817 ze zm.). 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Szkolne Koło Wolontariatu działa z ramienia Samorządu Uczniowskiego. 

2. Do działań Szkolnego Koła Wolontariatu włączają się: 

a) Członkowie Samorządu Uczniowskiego, 

b) Szkolne Koła Caritas, 

c) 43 Drużyna Harcerska „Sokoły”, 

d) Zainteresowani współpracą uczniowie. 

3. Opiekunami (koordynatorami) Szkolnego Koła Wolontariatu są nauczyciele, będący 

opiekunami Samorządu Uczniowskiego, Szkolnego Koła Caritas oraz  43 Drużyny 

Harcerskiej „Sokoły”. 

4. Członkami Szkolnego Koła Wolontariatu mogą zostać wszyscy uczniowie z klas od IV  

do VIII, którzy dostarczyli zgodę rodziców na przynależność do wyżej wymienionych 

organizacji.  

5. Rada wolontariatu (wybierana co rok przez Samorząd Uczniowski) – pełni funkcję 

społecznego organu szkoły, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym  

lub otoczeniu szkoły.  

6. W pierwszych latach działania koła, przyjmuje się, że będę należeć do niej uczniowie  

z Samorządu Uczniowskiego.  

7. Zakres działań wolontariatu jest oparty w porozumieniu z dyrektorem szkoły.   

CELE KOŁA WOLONTARIATU 

1. Propagowanie idei wolontariatu.  

2. Wzbudzenie wrażliwości na potrzeby innych ludzi.  

3. Kształtowanie postaw prospołecznych.  

4. Rozwijanie empatii oraz zrozumienia.  

5. Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.  

6. Zawieranie nowych wartościowych znajomości.   

7. Rozbudzanie tolerancji wobec odmienności, chorób, osób w różnej sytuacji życiowej.  



8. Doskonalenie współpracy pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami a instytucjami  

i środowiskiem lokalnym.  

9. Organizowanie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i organizacji 

społecznych. 

10. Odkrywania nowych pasji, realizacji zainteresowań związanych z pomocą innym, 

odkrywanie nowych talentów i możliwości.  

11. Zdobywanie doświadczenia w aspektach nowych relacji, komunikacji interpersonalnej, 

współpracy z organizacjami.  

ZADANIA RADY WOLONTARIATU 

1. Nadzór nad harmonogramem pracy koła.  

2. Rekrutacja wolontariuszy. 

3. Promocja idei pomocy innym.  

4. Przygotowanie szkoleń dla wolontariuszy zgodnie z zapotrzebowaniem. 

5. Nadzór nad realizacją powierzonych wolontariuszom działań. 

6. Pomoc wolontariuszom w rozwiązywaniu bieżących trudności.  

7. Utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi współpracuje 

wolontariat szkolny. 

8. Organizowanie spotkań, mających na celu zapoznanie młodzieży z planowanymi 

działaniami oraz przydziałem obowiązków. 

9. Przygotowywanie rocznych sprawozdań z pracy wolontariuszy.  

REKRUTACJA WOLONTARIUSZY: 

• Nabór nowych wolontariuszy obejmuje następujące działania: 

• przygotowanie plakatów propagujących  wolontariat, informujących o działalności 

SKW oraz nowym naborze (na początku każdego roku szkolnego); 

• informacje na stronie internetowej szkoły oraz na profilu facebookowym szkoły; 

• zachęcanie uczniów do działań w Szkolnym Kole Wolontariatu podczas rozmów 

prowadzonych przez nauczycieli, specjalistów i doświadczonych wolontariuszy;  

• lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu; 

• wyznaczenie terminu spotkania organizacyjnego, na którym przedstawione zostaną 

podstawowe informacje i wstępne rozmowy z uczniami oraz wybrany zostanie lider 

koła spośród uczniów  

SPOTKANIA SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU: 

Będą się odbywać minimum raz w miesiącu i będą miały na celu ustalanie nowych 

przedsięwzięć.  

REZYGNACJA Z PRACY W WOLONTARIACIE  

Wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie. Uczeń o swojej rezygnacji musi 

poinformować opiekunów przed  przystąpieniem do nowej akcji i musi się wywiązać  

z podjętych wcześniej zobowiązań.   



PRAWA WOLONTARIUSZA  

1. Wolontariusz może zgłaszać własne propozycje i inicjatywy swoim opiekunom.  

2. Wolontariusz podejmuje pracę, gdy nie koliduje to z wywiązywaniem się z obowiązków 

szkolnych oraz domowych. W przypadku, gdy uczniowie podjęli działania podczas zajęć 

lekcyjnych, muszą nadrobić zaległy materiał na kolejne lekcje. 

3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników 

Szkolnego Koła Wolontariatu.  

4. Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować 

pracownika. 

5. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia/oświadczenia  

o wykonanej pracy. 

6. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu, 

związanych z wykonywaną pracą.  

7. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy, informując odpowiednio wcześniej 

koordynatora Szkolnego Koła Wolontariatu.  

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA  

1. Zgodnie z ideą/ustawą wolontariatu uczeń, który uczestniczył w jakimkolwiek 

przedsięwzięciu koła nie otrzymuje wynagrodzenia za zrealizowane przez siebie zadania.  

2. Wolontariusze są słowni i wywiązują się z powierzonych obowiązków. 

3. Członkowie wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być 

wzorem dla innych uczniów.  

4. Niepełnoletni uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów 

prawnych na działanie w Szkolnym Kole Wolontariatu (załącznik nr 1). 

5. Dodatkowo wszyscy chętni (do współpracy) uczniowie są zobowiązani do respektowania 

zasad Szkolnego Koła Wolontariatu . 

6. Obowiązkowy jest również udział w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Radę 

Wolontariatu.  

7. Wybrany przez uczniów oraz Radę Wolontariatu lider wolontariuszy zajmuje się nadzorem  

nad realizacją ustalonych działań.  

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

Szkolnego Koła Wolontariatu. 

NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY  

Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez:  

a) słowną pochwałę oraz wpis do dziennika, 

b) pochwałę na forum szkoły, 

c) wręczenie listów pochwalnych i dyplomów. 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

Zgoda Rodziców 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział córki/syna ........................................................w pracach 

wchodzących w zakres Szkolnego Koła Wolontariatu. Niniejszym oświadczam,  

że zobowiązuję się zapoznać z Regulaminem Szkolnego Koła Wolontariatu. 

 

 

 

..........................      …………………………………… 
              data        podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji działalności 

Szkolnego Koła Wolontariatu (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust.  

Nr 133 poz 883). 

 

 

................................................. 
 podpis rodzica/prawnego opiekuna

 
 


