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I. Postanowienia ogólne 

 

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

poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie. 

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

w każdej dziedzinie życia społecznego. 

3. Wolontariat Szkolny- inicjatywa dzieci i młodzieży, którzy chcą pomagać najbardziej 

potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego 

typu inicjatywy charytatywne, kulturalne. 

4. Każdy uczeń zainteresowany działalnością wolontaryjną oraz jego opiekun prawny 

zobowiązany jest do podpisania porozumienia o wykonywaniu świadczeń 

wolontariackich we wrześniu danego roku szkolnego. 

 

II. Cele i działania 

 

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

2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.  

3. Kształtowanie postaw prospołecznych.  

4. Rozwijanie empatii, zrozumienia. 

5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.  

6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.  

7.  Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach. 

8. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej. 

 

III. Struktura Szkolnego Centrum Wolontariatu  

 

1. Opiekunami Szkolnego Klubu Wolontariatu  jest jeden lub dwóch nauczycieli wyznaczonych 

przez Dyrektora Szkoły na dany rok szkolny.  

2. Spotkania wolontariuszy i opiekunów odbywają się w terminie określonym przez opiekunów 

Szkolnego Klubu Wolontariatu w celu omówienia wykonanych działań, wymiany 

doświadczeń i planowania dalszej pracy.  

3. Wolontariusze są w stałym kontakcie z opiekunami Szkolnego Klubu Wolontariatu i 

zgłaszają mu wszystkie problemy związane z wykonywaną pracą. 

4. Wolontariusze na bieżąco informują opiekuna o podejmowanych pozaszkolnych działaniach 

na rzecz wolontariatu. 

 



IV. Prawa wolontariusza 

 

1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw. 

2. Wolontariusze mogą podejmować działania wolontariackie w wymiarze 

nieutrudniającym  naukę w szkole  i pomoc w domu. 

3. Wolontariusz może liczyć na wsparcie ze strony opiekunów lub innych członków Klubu. 

4. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku z 

realizowanym  zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami. 

5. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio 

wcześniej opiekunów Wolontariatu Szkolnego. 

 

V. Obowiązki wolontariusza 

 

1. Realizuje cele i przestrzega założeń programowych Szkolnego Klubu Wolontariatu. 

2. Przestrzega zasad zawartych w Regulaminie. 

3. Nie otrzymuje wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę. 

4. Systematycznie uczestniczy w spotkaniach i pracach wolontariatu. 

5. Jest słowny i wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób rzetelny i uczciwy. 

6. Szanuje siebie i służy pomocą innym wolontariuszom. 

7. Z godnością reprezentuje szkołę i dba o jej dobre imię. 

8. Szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga, dochowuje tajemnicy 

dotyczącej podopiecznego. 

9. Działa w zespole i pomaga innym wolontariuszom. 

 

VI. Obszary działania 

 

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

szkolne i środowisko lokalne. 

2. Zakłada zaangażowanie młodzieży do działań: na terenie szkoły i na rzecz szkoły.  

3. Organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym.  

4. Współpraca ze świetlicą szkolną polegająca na pomocy w nauce dzieciom i młodzieży. 

5. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.  

6. Włączanie się w organizację imprez szkolnych.  

7. Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.  

 



VII. Nagradzanie wolontariuszy 

 

1. Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez:  

 wyrażenie uznania słownego 

 pochwałę na forum szkoły (dyplom) 

  uwzględnienie na świadectwie działalności na rzecz wolontariatu. 

  Uczniowie, którzy wyrobią największą ilość godzin otrzymają specjalne wyróżnienie. 

2. Uzyskanie wpisów na karcie wolontariatu wyklucza otrzymanie punktów z zachowania za to 

samo działanie. 

3. Opiekun wolontariatu może raz w semestrze dodatkowo nagrodzić aktywnych wolontariuszy 

punktami z zachowania (maksymalnie 10 punktów). 

 

VIII. Zasady przyznawania punktów za pracę w wolontariacie 

 

1. Wolontariusz otrzyma wpis na świadectwie (VIII klasa szkoły podstawowej) za udział w 

wolontariacie pod warunkiem wypracowania w ciągu roku szkolnego 30 godzin na rzecz 

środowiska szkolnego i lokalnego. 

2. Zaświadczenia wydane przez innych organizatorów wolontariatu zostaną uwzględnione przez 

szkołę i wpisane na świadectwie szkolnym.  

3. Wolontariusz może wypracować godziny poprzez :  

 aktywny udział w akcjach charytatywnych, przedmiotowych, ekologicznych, sportowych, 

przyrodniczych lub kulturalnych różnego typu, 

 pomoc w nauce kolegom pod nadzorem nauczyciela,  

 zajęcia charytatywne, ekologiczne, sportowe, przyrodnicze lub kulturalne organizowane 

przez szkołę (pod nadzorem nauczyciela szkoły), gminę,  

  pomoc w organizacji i przeprowadzeniu inicjatyw świetlicy szkolnej oraz biblioteki 

szkolnej, samorządu uczniowskiego. 

4. Działania każdego wolontariusza będą rejestrowane na karcie wolontariatu przez opiekuna 

Szkolnego Koła Wolontariatu. 

5. Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą zobowiązany jest dostarczyć oryginał 

zaświadczenia o odbytym wolontariacie najpóźniej do końca maja danego roku szkolnego. 

Zaświadczenie powinno zawierać nazwę placówki, pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej 

za opiekę nad wolontariuszem, okres, w którym wolontariusz angażował się w pomoc, ilość 

zrealizowanych przez niego godzin oraz podjęte działania. 

 

 



IX. Zadania opiekuna Wolontariatu  

 

1. Konstruowanie rocznego planu pracy i przedstawienie go członkom zespołu na pierwszym 

spotkaniu we wrześniu.  

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

wolontariat. 

3. Tworzenie atmosfery zaufania i otwartości oraz poczucia bezpieczeństwa,  które sprzyjają 

dobrej współpracy. 

4. Organizowanie zebrań, mających na celu zapoznanie młodzieży z planowanymi działaniami 

oraz warsztatów dla wolontariuszy. 

5. Przygotowywanie rocznego sprawozdania z pracy wolontariuszy i nagradzanie najbardziej 

aktywnych członków. 

 

X. Sposoby ewaluacji 

 

1. Sprawozdanie z pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu. 

2. Rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze. 

3. Zdjęcia z imprez. 

4. Podziękowania od osób i instytucji. 


