
REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU DZIAŁAJACEGO PRZY  

SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W BIBICACH 

 
 

,, Człowiek nie jest stworzony na łzy i uśmiechy,  

 ale dla dobra bliźnich swoich, ludzi."   

                                                                                           Adam Mickiewicz  

I Postanowienia ogólne 

1. Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza relacje 
rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 

2. Wolontariusz Szkolnego Klubu Wolontariatu działa na zasadach wolontariatu. 

3. Szkolny Klub Wolontariatu jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie osoby 
wyrażające chęć pomocy innym. 

4. Szkolny Klub Wolontariatu działa na terenie szkoły pod nadzorem nauczycieli-
koordynatorów. 

II Członkowie 

1. Wolontariuszem Szkolnego Klubu Wolontariatu może być każdy uczeń wyrażający chęć 
charytatywnej pomocy osobom i instytucjom potrzebującym. 

2. Warunkiem wstąpienia do Szkolnego Klubu Wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej 
deklaracji przez ucznia, do której obowiązkowo jest załączona pisemna zgoda 
rodzica/opiekuna prawnego na działalność w Szkolnym Klubie Wolontariatu oraz 
zobowiązania do przestrzegania niniejszego regulaminu i Kodeksu Etycznego Wolontariusza 
(wzory dokumentów dostępne są u nauczycieli-koorydnatorów oraz na stronie internetowej 
szkoły). 

3. Wolontariusz ma prawo do: 

- wpływania na działania Szkolnego Klubu Wolontariatu poprzez zgłaszanie własnych 
inicjatyw oraz pomysłów, 

 - wypowiedzenia członkostwa w Szkolnym Klubie Wolontariatu w dowolnym czasie 
(pisemna rezygnacja ucznia wraz z podpisem rodzica/opiekuna prawnego), 

- promocji idei wolontariatu w szkole i swoim otoczeniu. 

4. Wolontariusz ma obowiązek: 

-przestrzegania Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz Kodeksu Etycznego 
Wolontariusza, 

- uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez nauczycieli-koordynatorów, 

- aktywnego angażowania się w działania związane z wolontariatem, 

- wywiązywania się z podjętych obowiązków najlepiej, jak potrafi, 

-dbania o systematyczne wpisywanie do Dzienniczka Wolontariusza swoich zrealizowanych 
działań (wpisy podpisują nauczyciele-koordynatorzy SKW) 



III Zadania koordynatorów  

1. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy Szklonego Klubu Wolontariatu.   

2. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z osobami oraz z instytucjami potrzebującymi 
charytatywnego wsparcia. 

3. Ustalanie terminów spotkań i działań wolontariuszy. 

4. Reprezentowanie wolontariuszy. 

5. Przyjmowanie i odwoływanie członków Szkolnego Klubu Wolontariatu. 

6. Monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań.  

7. Skreślanie z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Klubu 
Wolontariatu i/lub Kodeksu Etycznego Wolontariusza. 

IV Cele i formy działania 

Cele: 

1. Zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu; 
2. Angażowanie  uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym; 
3. Promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, 

empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach; 
4. Organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, 

kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym; 
5. Tworzenie przestrzeni dla służby wolontariackiej poprzez organizowanie 

 konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich 
realizacji; 

6. Pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze 
 charytatywnym w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o 
akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i 
podejmowanych przez inne organizacje; 

7. Wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 
8. Promowanie idei wolontariatu; 
9. Organizowanie spotkań wolontariuszy; 
10. Angażowanie  się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o 

 charakterze charytatywnym. 

Formy: 

Do form działania Szkolnego Klubu Wolontariatu zalicza się m.in.: 

- organizacja i udział w akcjach charytatywnych  

-zbiórki pieniędzy dla osób i instytucji potrzebujących poprzez organizowanie kiermaszy, 
kwest, imprez kulturowych itp. 

- pomoc koleżeńska w nauce 

- pomoc bezdomnym zwierzętom, 

- dbanie o okoliczne mogiły, pomniki, obeliska, 

- promocję wolontariatu w lokalnym środowisku, 

- działalność w każdym miejscu, gdzie wolontariusz może nieść pomoc, w zależności od 
potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego.  



V Nagradzanie wolontariuszy 

1.Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontariacką przy 
ocenianiu zachowania. 

2. Formy nagradzania: 

a. pisemna pochwała dyrektora szkoły,  
b. przyznanie dyplomu przez opiekunów SKW. 

 

3. Wpis na świadectwo ukończenia szkoły otrzymuje uczeń-wolontariusz, który aktywnie 
działach w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu co najmniej 1 rok szkolny. 

VI Postanowienia końcowe   

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Klubu Wolontariatu. 

2. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 

3.Szkolny Klub Wolontariatu działa w ramach Samorządu Uczniowskiego. 

4. Każdy uczeń, który nie przystąpił do Szkolnego Klubu Wolontariatu, może podejmować 

działania pomocowe. 

 

 

 


