
REGULAMIN  

SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU 

 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku u publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

z dnia 29 maja 2003r.) 

 

„Jakże byłoby pięknie,  

gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć:  

dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego”. 

Papież Franciszek 

 

 

 

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

Wolontariusz - to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem 

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

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

Wolontariusze podlegają zrzeszeniu w Szkolnym Klubie Wolontariatu, nad którym opiekę 

sprawuje dwóch nauczycieli szkoły którzy zostają koordynatorami szkolnego wolontariatu. 

Formy działalności Klubu Wolontariatu: 

a) działania na rzecz środowiska szkolnego; 

b) działania na rzecz środowiska lokalnego; 

c) udział w akcjach ogólnopolskich, za zgoda dyrektora szkoły. 

Szkolny Klub Wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej 

potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku 

szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne może 

współpracować z organizacją pozarządową. 

 

 



 

II. Cele i sposoby działania 

 

1. Celem Szkolnego Klubu Wolontariatu jest zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu 

oraz zaangażowanie ich w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym.   

2. Celem Klubu jest rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz 

potrzebujących: pomocy, otwartości, życzliwości, bezinteresowności i wrażliwości na 

potrzeby innych.    

3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, 

społecznej,  kulturalnej oraz środowiska rodzinnego.    

4. Klub Wolontariatu stwarza przestrzeń dla takiej służby poprzez organizowanie 

konkretnych sposobów pomocy.    

5. Celem Klubu jest włączanie uczniów do działań o charakterze wolontarystycznym,  

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

oraz łączenie na poziomie szkoły młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i 

środowiskami tej pomocy oczekującymi.    

6. Wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów szkoły.  

7. Promocja idei wolontariatu w szkole.    

8. Uwrażliwienie dzieci na krzywdę i potrzeby innych. 

9. Kształtowanie charakteru: ćwiczenie cierpliwości i opanowywanie emocji. 

10. Wyrabianie odpowiedzialności za siebie i innych. 

11. Przeciwdziałanie zniechęceniu, monotonii i nudy. 

12. Odnajdywanie w sobie energii potrzebnej do pomocy innym. 

13. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie. 

14. Rozwijanie kreatywności i zaradności. 

15. Prowadzenie spotkań wolontariuszy.   

16. Klub Wolontariatu angażuje się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych 

imprezach  o charakterze charytatywnym.    

17. Miejscem organizacji działania Szkolnego Klubu Wolontariatu jest Szkoła 

Podstawowa w Waksmundzie. 

 

 

 

 



III. Struktura Szkolnego Klubu Wolontariatu  

 

1. Na czele Szkolnego Klubu Wolontariatu stoi dwóch nauczycieli - koordynatorzy 

wolontariatu. 

2. Koordynator wolontariatu podejmuje współpracę z opiekunem samorządu, 

wychowawcami, i pozostałymi nauczycielami oraz może liczyć na ich pomoc  

w angażowaniu uczniów w działania wolontariatu. 

3. Koordynator wyznacza spośród chętnych wolontariuszy lidera każdej akcji, który 

pomaga koordynatorowi nadzorować jej przebieg. 

4. Liderzy są w stałym kontakcie z koordynatorem i zgłaszają mu wszystkie problemy 

związane z wykonywaną pracą. 

 

 

IV. Najważniejsze zasady Szkolnego Klubu Wolontariatu: 

 

1. Wolontariuszem może zostać uczeń od klasy IV, który chce służyć innym.  Uczniowie 

muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na działanie w 

Szkolnym Klubie Wolontariatu oraz podpisać Zobowiązanie Wolontariusza (załącznik 1,2).   

2 Członkiem Klubu jest uczeń szkoły podstawowej, respektujący zasady Klubu, po 

uprzednim przedstawieniu koordynatorowi Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność 

wolontariatu.     

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. Członek klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań   

7. Każdy członek Klubu systematycznie wpisuje do „Dzienniczka 

Wolontariusza”(załącznik 3) i wykonane prace. Dokonywać wpisu może także koordynator, 

wychowawca, nauczyciel lub instytucja, na rzecz której wolontariusz działa.    

8. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach  

i warsztatach dla wolontariuszy.    

9. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz 

wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.   

10. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, 

godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych.    

11. Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Klubu.   



12. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie 

Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu. O skreśleniu z listy decydują koordynatorzy 

Szkolnego Klubu Wolontariatu.   

13. Informacje dotyczące działań podejmowanych przez Klub Wolontariatu poddawane są 

do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły. 

 

V. Nagradzanie wolontariuszy 

 

Formy nagradzania: 

• Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika. 

• Dyplom uznania Wolontariusz Roku. 

• Pochwała Dyrektora Szkoły. 

• Nagroda książkowa na zakończenie Szkoły Podstawowej dla najaktywniejszych 

wolontariuszy. 

 

 

VI. Sposoby ewaluacji 

 

• Roczne sprawozdanie z pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu; 

• Rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze; 

• Zdjęcia z akcji, przedstawień, imprez charytatywnych dodane na stronie internetowej 

szkoły;  

• Podziękowania od osób i instytucji. 

 

VII.  Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Klubu Wolontariatu. 

2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Klubu. 

3. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 

4. Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działania Szkolnego Klubu Wolontariatu. 

 

 

 



Załącznik 1 do Regulaminu Szkolnego  Klubu Wolontariatu    

 

 

Zobowiązanie wolontariusza 

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

zasady pracy.  

Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz  sumiennego  

i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań.    

 

 …………………………….………………………………………………   

                                                                                   czytelny podpis wolontariusza         

 

…………………………………, dn. ………………………. 

       miejscowość 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2 do Regulaminu Szkolnego  Klubu Wolontariatu    

 

Zgoda Rodziców/Opiekuna na udział dziecka w Szkolnym Klubie Wolontariatu 

 

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

pracach wchodzących w zakres Szkolnego Klubu Wolontariatu. Niniejszym oświadczam, że 

zobowiązuję się zapoznać z Regulaminem Szkolnego Klubu Wolontariatu. 

 

Jednocześnie oświadczam, że nie będzie to kolidowało z obowiązkami szkolnymi ucznia. 

Jestem świadomy/a, że ubezpieczenie dziecka jakie zawarte przez Szkołę Podstawową  

w Waksmundzie, z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń, obejmuje całodobową umowę. 

 

 

……………………….., dn. ….........................            ................................................................ 

  miejscowość                                                                             Czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

 

 

 

• Rodzice oraz opiekun/owie - wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 2016 r.) 

• Rodzice oraz opiekun/owie - wyrażają zgodę na publikowanie wizerunków swoich dzieci w 

materiałach elektronicznych, na stronie internetowej szkoły, związanych z realizacją planu działań 

Szkolnego Klubu Wolontariatu.  

(Powyższe wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikowania wizerunku jest 

dobrowolne i może być poprawione lub wycofane przez zainteresowanego zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. 2016 r. poz.922).  

• Rodzice oraz opiekun/owie, oświadczają, że zapoznali się z treścią regulaminu i akceptują jego 

treść. 

 

 

.................................................................... 

                                                                                                                Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

……………………………., dn. ......................... 

    miejscowość 



 

 

Załącznik 3 do Regulaminu Szkolnego  Klubu Wolontariatu    

 

Dzienniczek wolontariusza 

 

Lp. Rodzaj działania Data Ilość godzin 

Podpis 

nauczyciela 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


