
Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza „…………..” 

działającego przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie 

I. Postanowienia ogólne

1. Wolontariat to bezpłatne, świadome, bezinteresowne i dobrowolne działanie na rzecz 

innych, w każdej dziedzinie życia społecznego.

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

uczeń, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc i wsparcie.

3. Regulamin może ulec zmianie po wejściu w życie odpowiednich przepisów prawa.

II. Cele i sposoby działania

1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.

2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

3. Kształtowanie postaw prospołecznych.

4. Rozwijanie empatii, zrozumienia, otwartości, bezinteresowności i wrażliwości na potrzeby 

innych.

5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

6. Angażowanie się na działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej itp.

7. Organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy.

8. Wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów.

9. Prowadzenie warsztatów, spotkań wolontariuszy. 

III. Prawa wolontariusza

1. Do Szkolnego Klubu Wolontariusza może należeć każdy uczeń Szkoły Podstawowej im.             

T. Kościuszki w Głoskowie.

2. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy opiekunom Koła.

3. Wolontariusze mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym naukę w szkole                 

i pomocy w domu. Wolontariusze, którzy podczas zajęć lekcyjnych wykonują działania na rzecz 

wolontariatu mają obowiązek uzupełnić braki w wiedzy spowodowane tą obecnością.

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

5. Wolontariusz, wypełniający postanowienia regulaminu otrzymuje na zakończenie szkoły 

podstawowej zaświadczenie o pracy w Szkolnym Klubie Wolontariusza.

6. Każdy wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy w ramach Szkolnego Klubu 

Wolontariusza. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, Wolontariusz ma dwa tygodnia na 

dostarczenie Opiekunom SKW pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica/

opiekuna prawnego.



IV. Obowiązki wolontariusza.

1. Uczeń musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Szkolnym 

Klubie Wolontariusza oraz podpisać zobowiązanie wolontariusza (załączniki 1 i 2).

2. Wolontariusz, który realizował wolontariat poza szkołą jest zobowiązany dostarczyć 

zaświadczenie o odbytym wolontariacie najpóźniej do tygodnia po jego ukończeniu. 

Zaświadczenie musi zawierać nazwę placówki, pieczątkę, podpis i opinię o wolontariuszu osoby 

odpowiedzialnej za opiekę nad nim, okres, w którym wolontariusz angażował się w pomoc, zakres 

obowiązków, ilość zrealizowanych przez niego godzin.

3. Wolontariusze systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach            

i warsztatach. Na spotkaniach sprawdzana będzie lista obecności.

4. Wolontariusze wywiązują się ze swoich obowiązków.

5. Wolontariusze podejmujący działania przypadające na czas zajęć lekcyjnych zobowiązani są do 

otrzymania zwolnienia od nauczyciela prowadzącego przepadające zajęcia.

6. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.

7. Wolontariusze dochowują tajemnicy dotyczących swoich podopiecznych.

8. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.

9. Wolontariusze starają się zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.

10. Wolontariusze swoim postępowaniem starają się promować ideę wolontariatu

11. Wolontariusze mogą zostać skreśleni z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu 

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

Wolontariusza.

12. Aby uzyskać zaświadczenie wolontariusz zobowiązany jest przepracować co najmniej 20 

udokumentowanych godzin pracy i być obecnym na co najmniej połowie przeprowadzonych 

zebrań Szkolnego Koła Wolontariusza.

13. Wolontariusz zobowiązany jest do prowadzenia „Dzienniczka Wolontariusza” w którym 

regularnie odnotowuje wykonywaną pracę i obecności na zebraniach Szkolnego Koła 

Wolontariusza.

V. Struktura i organizacja

1. Opiekunami Szkolnego Koła Wolontariusza jest jeden lub dwóch pracowników 

pedagogicznych, wyłonionych przez Dyrektora Szkoły.

2. Jeśli jednocześnie prowadzonych jest wiele prac wolontariackich, Klub podzielony jest na 

grupy, które mają swoich liderów wybranych przez wolontariuszy.

3. Liderzy są w stałym kontakcie z opiekunami Klubu i zgłaszają im wszelkie problemy                   

z wykonywaną pracą.

4. Spotkania wszystkich członków Klubu odbywają się w wyznaczonych terminach - informacje 

będą udostępnione na tablicy Szkolnego Klubu Wolontariusza. Zebrania odbywają się w celu 



omówienia wykonywanych działań, wymiany doświadczeń, planowania dalszej pracy, spotkań       

z doświadczonymi wolontariuszami.

VI. Obszary działania

1. Szkolny Klub Wolontariusza dotyczy przede wszystkim środowiska szkolnego i lokalnego.

VII. Nagradzanie wolontariuszy

1. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza mogą być nagradzani przez Dyrektora Szkoły 

poprzez:

- wyrażanie uznania słownego

- pochwałę na forum szkoły

- umieszczeniu nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej

- wręczenie listu pochwalnego bądź dyplomów Wolontariuszom i ich rodzicom/

opiekunom prawnym

Nagradzanie Wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności 

Wolontariusza.



Załącznik 1

Do Regulaminu Szkolnego 

Klubu Wolontariusza

Zobowiązanie wolontariusza

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

pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza oraz sumiennego     

i bezinteresownego wykonywanie powierzonych mi działań.

dn. …………….………, Głosków

………………………………

(czytelny podpis wolontariusza)



Załącznik 2

Do Regulaminu Szkolnego 

Klubu Wolontariusza

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na działalność mojego dziecka/podopiecznego ………………………………….. (imię         

i nazwisko) w Szkolnym Klubie Wolontariusza działającym przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki 

w Głoskowie.

dn. …………………, Głosków

………………………………

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)


