
 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN  

SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 
działającego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Suścu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podstawa prawna: 

1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 

2089 oraz z 2023 r. poz. 185). 

2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812.). 

 



 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

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

potrzebujących. 

2. Wolontariusz to osoba działająca na zasadzie wolontariatu. 

3. Wolontariat szkolny to inicjatywa skierowana do uczniów którzy chcą pomagać 

najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, 

wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne. 

4. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń z własnej i nieprzymuszonej woli chętny do 

udziału w wydarzeniach wolontariackich organizowanych przez szkołę. 

5. Opiekę nad wolontariuszami sprawują koordynatorzy – nauczyciele, którzy nadzorują 

pracę i pomagają im. 

 

§ 2. 

CELE SZKOLNEGO WOLONTARIATU 

 

1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie. 

2. Zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym. 

3. Kształtowanie postaw prospołecznych. 

4. Rozwijanie wśród uczniów postawy życzliwości, bezinteresowności, otwartości i 

wrażliwości na potrzeby innych. 

5. Zachęcanie do aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej i społecznej. 

6. Wspieranie ciekawych inicjatyw wśród młodzieży szkolnej, inspirowanie do 

aktywnego spędzania czasu wolnego. 

7. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego. 

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

charakter regularny oraz akcyjny. 

§ 3. 

PRAWA WOLONTARIUSZA 

 

1. Wolontariuszem Szkolnego Koło Wolontariatu może zostać uczeń Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Suścu. 

2. Wolontariuszem zostaje uczeń z własnej i nieprzymuszonej woli. 

3. Wolontariusz ma prawo do wpływu na działania szkolnego wolontariatu poprzez 

zgłaszanie własnych inicjatyw oraz pomysłów. 

4. Członkowie Wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym 

nauki w szkole i pomocy w domu. 

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

wolontariatu. 

6. Każdy może przystąpić do koła jak i od niego odejść, uprzedzając odpowiednio 

wcześniej opiekunów wolontariatu szkolnego 



7. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o pracy w ramach 

wolontariatu. 

 

§ 4. 

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA 

 

1. Wolontariusz musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie 

w wolontariacie oraz podpisać zobowiązanie wolontariusza (załącznik I). 

2. Wolontariusz ma obowiązek uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez 

koordynatorów. 

3. Wolontariusz ma obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa, po wcześniejszym 

zaznajomieniu się z treścią regulaminów wydarzeń, w których uczestniczy. 

4. Wolontariusz ma obowiązek sumiennego wykonywania powierzonych mu zadań. 

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

6. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być 

wzorem dla innych uczniów. 

7. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie 

Regulaminu Szkolnego Wolontariatu.  

 

§ 5. 

ZADANIA KOORDYNATORA 

 

1. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy wolontariuszy. 

2. Promowanie idei wolontariatu, rekrutowanie nowych członków, czuwanie nad 

realizacją prowadzonych działań wolontariackich. 

3. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia  

o charakterze wolontarystycznym. 

4. Angażowanie się w działania lokalne, mające na celu promowanie idei wolontariatu. 

5. Reprezentowanie wolontariuszy, wspieranie ich działań, motywowanie i nagradzanie 

wolontariuszy. 

6. Współpraca z dyrekcją szkoły oraz nauczycielami. 

 

§ 6. 

NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY 

 

1. Pochwała koordynatora z wpisem do e-dziennika. 

2. Pochwała słowna Dyrektora. 

3. Dyplom za działalność wolontariacką w danym roku szkolnym lub/oraz pochwała na 

forum szkoły. 

4. Wolontariusz za wykonywaną prace wolontariacką otrzymuję wpis na świadectwo 

szkolne. 

 

 



§ 7. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 

2. Samorząd Szkolny oraz Szkolne Koło Wolontariatu aktywnie wspierają swoje 

działania. 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w działaniach 

szkolnego wolontariatu 

 

  



Załącznik 1. 

 

 

ZGODA RODZICÓW 

 

Wyrażam zgodę na udział córki/syna ........................................................w działaniach 

wchodzących w zakres Szkolnego Klubu Wolontariatu. 

Niniejszym oświadczam, że biorę na siebie odpowiedzialność za dojazd mojego dziecka do miejsca prowadzonych działań 

wolontariackich  oraz powrót do domu po zakończeniu wykonywanej pracy w ramach wolontariatu. 

Wyrażam/ nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza. 

 

...................................................... 

podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

Zobowiązanie wolontariusza 

 

Przystępując do Szkolnego Koła Wolontariatu oświadczam, że znam i akceptuję jego 

cele oraz zasady pracy.  

Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu oraz 

sumiennego i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań. 

 

 

…………………………………… 

podpis wolontariusza 

 


