
REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA 

SIENKIEWICZA W STARYCH BABICACH 
  

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. Szkolne Koło Wolontariatu (SKW) - inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, 

którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym 

i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne. 

II Struktura 

1. Szkolne Koło Wolontariatu nie posiada rozbudowanej struktury organizacyjnej. 

2. Członkami SKW może być młodzież szkolna, która respektuje zasady Koła. 

3. Opiekunem Koła (koordynatorem) zostaje nauczyciel lub pedagog szkolny, który wyrazi 

chęć zaangażowania się w organizowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy. 

III Cele i sposoby działania 

1. Celem Szkolnego Koła Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych w świadomą, 

dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym, zapoznanie z ideą wolontariatu oraz rozwijanie 

wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i 

wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności. 

2.Szkolne Koło Wolontariatu włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju 
imprez szkolnych i pozaszkolnych na terenie Starych Babic, Warszawy i okolic, związanych 
z działaniem wolontariatu. 

3.Wolontariusz klasy ósmej może uzyskać wpis o wolontariacie na świadectwie, tym samym 
mieć przyznane punkty w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej za osiągnięcia podczas 
aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu i działania na rzecz 
środowiska szkolnego. 

4.Uczeń może uzyskać w/w punkty pod warunkiem systematycznej pracy w ramach 
wolontariatu i pracy na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego w wymiarze co najmniej 30 
godzin, godziny są sumowane z poszczególnych lat działalności. 

5.Wypracowanie 30 godzin w Szkolnym Kole Wolontariatu gwarantuje systematyczna praca 

w ciągu co najmniej dwóch lat członkowska w SKW. 

6.Godziny przepracowane w SKW są systematycznie zapisywane na karcie aktywności 

wolontariusza. 



7.Uczeń może również samodzielnie i aktywnie poszukiwać miejsca, obszaru, 

placówki/instytucji, w pomoc którym mógłby się zaangażować i realizować zadania 

wolontariusza poza szkołą. 

8.Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany dostarczyć 

wychowawcy zaświadczenie o odbytym wolontariacie najpóźniej na dwa tygodnie przed 

zakończeniem danego roku szkolnego. Zaświadczenie musi zawierać nazwę 

placówki/instytucji, pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, 

okres, w którym wolontariusz angażował się w pomoc oraz ilość zrealizowanych przez niego 

godzin.  

9. Wolontariat ma na celu: 

a. aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i 

środowiska naturalnego 

b. przygotowanie uczniów szkoły do podejmowania działań wolontariackich na rzecz 

środowiska szkolnego i lokalnego 

c. wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej 

d. promocja idei wolontariatu w szkole. 

IV Prawa wolontariusza 

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

2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w 

szkole i pomocy w domu oraz własnego odpoczynku. 

3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora i innych pracowników 

Szkolnego Koła Wolontariatu. 

4. Nie wolno wywierać na wolontariuszy presji moralnej w związku z realizowanym   

zadaniem, pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami. 

 V Obowiązki wolontariusza 

1.Uczniowie muszą przedstawić krótki list motywacyjny, pisemną zgodę rodziców lub 

opiekunów na działanie w wolontariacie oraz podpisać regulamin Szkolnego Koła 

Wolontariatu. 

2.Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach 

wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach. 

3.Wolontariusz powinien przede wszystkim wypełniać obowiązki szkolne (działania 

wolontariackie nie mogą powodować zaległości w nauce) 

4.Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków. 

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



6.Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę. 

7.Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać 

kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów. 

8.Wolontariusz ma obowiązek uprzedzić koordynatorów o swojej nieobecności na akcji, 

ewentualnie wyznaczyć osobę na zastępstwo. 

9.Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie 

Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu 

VI  Działalność informacyjna 

1. Zakładka Szkolnego Koła Wolontariatu na szkolnej stronie. 

2. Artykuły w gazetce szkolnej. 

3. Informacje na tablicy informacyjnej Szkolnego Koła Wolontariatu. 

4. Plakaty okazjonalne na terenie szkoły. 

5. Artykuły w Gazecie Babickiej. 

VII Nagradzanie wolontariuszy 

1. Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie podsumowujące, na którym 

spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z koordynatorami w celu przypomnienia misji 

wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia za działalność wolontariacką. 

2. Formy nagradzania: 

-wyrażenie uznania słownego, 

-pochwała na forum szkoły, 

-przyznanie punktów za pracę w wolontariacie, 

-umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej, 

-wręczanie listów pochwalnych i dyplomów, 

-zorganizowanie imprezy podsumowującej cały rok pracy (np. ognisko, dyskoteka). 

3. Zasady przyznawania punktów za pracę w wolontariacie. 

Przyznawanie punktów odbywa się raz w semestrze, zgodnie z wewnątrzszkolnym 

systemem oceniania. Punkty przyznają opiekunowie wolontariatu. 

Wolontariusz może uzyskać punkty dodatnie i ujemne. 

Punkty dodatnie przyznawane są za aktywną pracę w wolontariacie (uczestniczenie w 

spotkaniach organizacyjnych, akcjach, zbiórkach, wyjściach itp.). Ich maksymalna liczba to   

+ 25 punktów. 



Punkty ujemne przyznawane są za niewywiązywanie się z powierzonych obowiązków, w tym 

nieusprawiedliwiona nieobecność w obowiązkowych spotkaniach                                         

Ich maksymalna liczba to - 5 punktów. 

VIII  Rezygnacja z pracy w wolontariacie. 

1. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie. 

2.Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie 

opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica. 

Załącznik I- Zobowiązanie wolontariusza. 

Przystępując do Szkolnego Wolontariatu oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz 

zasady pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Wolontariatu Szkolnego oraz 

sumiennego i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań. 

………………………… 

(podpis wolontariusza) 

  

                                                                              

 

  

 


