
REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  

im. KORNELA MAKUSZYŃSKIGO W NATOLINIE 

 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. 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. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.). 

 

Regulamin zawiera: 

I. Postanowienia ogólne. 

II. Cele działania. 

III. Kompetencje Rady Wolontariatu. 

IV. Koordynator Szkolnego Koła Wolontariatu. 

V. Obszary działania. 

VI. Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu. 

VII. Nagradzanie wolontariuszy. 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

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

wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.  

2. Wolontariusz -to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. 

Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka 

pomoc jest potrzebna.  

3. Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć 

najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania  

w środowisku szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.  

4. Szkolne Koło Wolontariatu działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora i włącza się 

na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo–wychowawczą, 

prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak równie pozarządowe.  

5. Opiekę nad Kołem sprawują wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły nauczyciele, którzy 

czuwają nad tym, aby działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Koła 
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oraz prowadzi pracę formacyjna członków Koła. Opiekun Koła zajmuje się sprawami 

organizacyjnymi Koła, a także są łącznikami między uczniami a Dyrektorem Szkoły. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE DZIAŁANIA 

1. Przygotowanie dzieci do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.  

2. Zaangażowanie młodzieży do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym. 

3. Rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, 

otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.  

4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.  

5. Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym  

6. Włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje.  

7. Niesienie pomocy innym.  

9.Czerpanie zadowolenia i satysfakcji z bezinteresownej działalności na rzecz innych.  

10. Pokazanie innym, jak można spędzić pożytecznie wolny czas. 

 11. Zintegrowanie ze sobą uczniów z różnych zespołów klasowych.  

12. Rozwijanie twórczych postaw i uczuć empatycznych.  

13. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

KOMPETENCJE  RADY WOLONTARIATU 

1. Rada wolontariatu wyłaniana jest z członków Samorządu Uczniowskiego. 

2. Rada wolontariatu stanowi narzędzie do koordynacji zadań z zakresu wolontariatu, 

przez: 

 Opiniowanie ofert działań wolontariackich, 

 Decydowanie o konkretnych działaniach do realizacji. 

 

ROZDZIAŁ IV 

KOORDYNATOR SZKOLNEGO WOLONTARIATU 

Koordynator odpowiada m.in. za wyznaczanie kierunków prac koła, organizację spotkań 

wolontariuszy, określanie terminów realizacji zadań. Do jego głównych zadań należy: 

 promocja idei wolontariatu wśród uczniów i ich rekrutacja, 

 wyznaczanie zadań odpowiednich do profilu i zainteresowań wolontariusza, 



 nadzorowanie pracy wolontariuszy, 

 przygotowanie stanowiska pracy oraz samego wolontariusza do pracy, 

 określenie warunków współpracy, 

 utrzymywanie stałego kontaktu z wolontariuszami, 

 nagradzanie i podtrzymywanie motywacji wolontariusza, 

 rozwiązywanie trudnych sytuacji. 

 

ROZDZIAŁ V 

OBSZARY DZIAŁANIA 

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko 

szkolne oraz środowisko pozaszkolne. 

Środowisko szkolne: 

 organizowanie pomocy uczniom osiągającym słabsze wyniki w nauce w ramach 

koleżeńskich korepetycji, 

  zaangażowanie we współorganizowanie imprez szkolnych,  

 udział w zakręconych akcjach np. zbiórka baterii, makulatury, korków. 

Środowisko pozaszkolne: 

1. akcje charytatywne wspierające:  

 instytucje, tj.:  

 Dom Dziecka - wizyta w Domu Dziecka z upominkami, zebranymi wcześniej 

przez wolontariuszy na terenie szkoły, w ramach akcji świątecznej „I Ty 

możesz zostać Świętym Mikołajem”;  

 Schronisko dla Zwierząt - współpraca ze schroniskiem , akcja „Wpieranie 

zwierząt w schroniskach” poprzez zorganizowanie zbiórki żywności na terenie 

szkoły;  

 Dom Seniora lub Kombatanta - wizyta w okresie Świąt Bożego Narodzenia z 

przedstawieniem „Jasełka” celem utrzymania przyjaznych kontaktów z 

podopiecznymi placówki  

 fundacje i stowarzyszenia, tj.:  

 zaangażowanie w ogólnopolską akcję Szlachetna Paczka; 

 Inne realizowane przez wolontariuszy działania będą dopisywane w ciągu roku szkolnego. 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

CZŁONKOWIE SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

1. Wolontariuszem Szkolnego Koła Wolontariatu może być każda osoba wyrażająca chęć 

niesienia pomocy osobom i instytucjom potrzebującym.  

2. Uczeń niepełnoletni przed przystąpieniem do Koła powinien okazać pozwolenie od 

rodzica/opiekuna prawnego.  

3. Wolontariusz ma prawo do:  

 wpływania na działania Koła poprzez zgłaszanie własnych inicjatyw oraz pomysłów, 

 wypowiedzenia członkostwa w Kole w dowolnym czasie,  

  promocji idei wolontariatu w szkole i swoim otoczeniu.  

4. Wolontariusz ma obowiązek:  

 uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez koordynatorów,  

 aktywnego angażowania się w działania związane z wolontariatem,  

 wywiązywania się z podjętych obowiązków najlepiej, jak potrafi. 

 

ROZDZIAŁ VII 

NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY 

Formy nagradzania:  

 pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika, 

 dyplom uznania, 

    pochwała Dyrektora Szkoły, 

   list gratulacyjny do rodziców, 

   nagroda książkowa na zakończenie szkoły dla najaktywniejszych wolontariuszy, 

   uczniowie ostatnich klas, otrzymują informacje na świadectwie szkolnym, 

uczeń, który jest wolontariuszem i realizuje określone zadania może mieć podwyższoną 

ocenę z zachowania. 

  

 

 

 

 

 

 



Zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w działaniach wolontariatu szkolnego  

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka …………………………………………… 

w pracach w ramach wolontariatu szkolnego w roku szkolnym 2017/2018. Jednocześnie 

informuję, iż zapoznałem się i akceptuję treść regulaminu wolontariatu szkolnego i program 

działań przewidzianych na ten rok. Zgadzam się także na przejazdy mojego dziecka pod 

opieką pracownika szkoły do miejsca wykonywania pracy jako wolontariusz.  

 

……………………                                                                                      …………………… 

/miejsce i data//podpisy rodziców/ 


