
REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU 

„ISKIERKA NADZIEI” 

W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. ROALDA AMUNDSENA 

W SKRONIOWIE 

 

„Realizujemy się najpełniej, 

jeśli potrafimy żyć dla innych” 

Ks. Jan Twardowski 

 

Podstawa prawna 

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

z dnia 29 maja 2003r.) 

Ustawa prawo oświatowe art. 68 ust.1 pkt 9, art. 85 pkt 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21 (Dz.U. z 2016 

r. poz. 59) 

 

Wstęp 

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

2. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem 

może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka 

pomoc jest potrzebna. 

3. Wolontariat szkolny to inicjatywa dzieci i młodzieży skierowana do ludzi 

młodych, którzy chcą pomagać potrzebującym, inicjować działania w środowisku 

szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego rodzaju inicjatywy charytatywne, 

kulturalne. 
  

Struktura Szkolnego Klubu Wolontariatu „Iskierka Nadziei” 
1. Działaniami Szkolnego Klubu Wolontariatu kierują nauczyciele – 

koordynatorzy powołani przez Dyrektora Szkoły za ich zgodą lub chętni oraz 

uczniowie wyłonieni spośród członków Samorządu Uczniowskiego. 

2. Koordynatorzy Szkolnego Wolontariatu wraz z w. w. uczniami tworzą Radę 

Wolontariatu. 
  

Obszary działania 

1. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: 

środowisko szkolne i pozaszkolne. 

2. Przez środowisko pozaszkolne należy rozumieć środowisko lokalne, ale również 

fundacje i organizacje o charakterze ogólnopolskim. 

3. Zadania Szkolnego Klubu Wolontariatu mają charakter regularny (działania 

powtarzające się z określoną częstotliwością zależną od rodzaju zadania) i akcyjny 

(pojedyncze działania podejmowane w zależności od potrzeb i propozycji). 



  

Cele i działania 

1. Zapoznanie dzieci i młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie. 

2. Angażowanie młodych ludzi do świadomej, dobrowolnej i bezinteresownej 

pomocy innym. 

3. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących 

pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych. 

4. Aktywizowanie młodzieży do  działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej 

o charakterze regularnym  i akcyjnym. 

5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży. 

6. Kształtowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży, uwrażliwianie na 

problemy innych. 

7. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, współpracy z rówieśnikami. 

8. Wykorzystanie własnych zainteresowań, uzdolnień  oraz zdobywanie 

doświadczeń w nowych dziedzinach do rozwoju siebie i innych. 

9. Zwiększanie samodzielności i efektywności działania młodych ludzi. 
  

Zadania Rady Szkolnego Klubu Wolontariatu, w tym koordynatorów 

1. Organizowanie spotkań rekrutacyjnych oraz instruktażowych dla wolontariuszy. 

2. Zaplanowanie działań Szkolnego Klubu Wolontariatu na dany rok szkolny. 

3. Wspieranie uczniów w trudnych sytuacjach i w razie niepowodzeń. 

4. Motywowanie uczniów do działania i monitorowanie ich pracy. 

5. Reprezentowanie szkolnego wolontariatu w szkole i instytucjach zewnętrznych. 

6. Wspieranie i budowanie współpracy w zespole wolontariuszy. 

7. Przekazywanie informacji zwrotnych o jakości pracy i osiągnięciach. 
  

Obowiązki wolontariusza 

1. Uczniowie podejmujący działania w zakresie Szkolnego Klubu Wolontariatu 

muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów oraz podpisać 

zobowiązanie wolontariusza (dotyczy działań pozaszkolnych). 

2. Wolontariusz przestrzega zasad zawartych w tym regulaminie. 

3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków w sposób 

rzetelny i uczciwy. 

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

5. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia i żadnych świadczeń za swoją 

pracę. 

6. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu starają się w szkole i poza nią 

zachowywać kulturalnie, być wzorem dla innych, godnie reprezentować szkołę i dbać 

o jej dobre imię. 
  

Prawa wolontariusza 

1. W działaniach Szkolnego Klubu Wolontariatu może  uczestniczyć każdy uczeń 

szkoły. 

2. Wolontariusze poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie. 

3. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy. 



4. Członkowie Szkolnego  Wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze 

nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu. 

5. Wolontariusze mogą liczyć na wzajemne wsparcie, szczególnie Rady 

Wolontariatu. 

6. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w danym zadaniu z 

wyprzedzeniem 2 tygodni, a z ważnych przyczyn od niego niezależnych w każdym 

terminie. 

7. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę. 
  

Nagradzanie wolontariuszy 

1. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla 

działalności wolontariusza. 

2. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu mogą zostać nagrodzeni za aktywną 

pracę poprzez: 

a. wyrażenie uznania słownego przez Radę Wolontariatu lub opiekunów i Zarządu 

Samorządu Uczniowskiego, 

b. pochwałę w. w. bądź Dyrektora Szkoły na forum szkoły i/lub w dzienniku 

elektronicznym 

c. przyznanie punktów zgodnie z regulaminem oceniania zachowania, 

d. umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu z działalności, na stronie internetowej 

szkoły, itp., 

e. wręczanie dyplomów na koniec roku szkolnego. 

3. Aktywny wolontariusz kończący szkołę otrzymuje na świadectwie adnotację o 

udziale w wolontariacie. O umieszczeniu takiej informacji decyduje Rada 

Wolontariatu i/lub opiekunowie Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z 

Zarządem Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

  

Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu: 

mgr Paulina Domańska 

mgr Halina Sutowicz 

mgr Katarzyna Nowakowska 

mgr Sylwia Kisiel 

mgr Piotr Zaczkowski 

 


