
„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, 

z jakim tej pomocy się udziela.” 
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Postanowienia ogólne  

Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych,  

Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie 

życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. 

Szkolne Koło Wolontariatu skierowane jest do uczniów, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby 

środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i 

kulturalne. 

I. Cele i założenia  

• Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska. 

• Zapoznawanie z ideą wolontariatu 

• Przygotowywanie uczniów  do podejmowania pracy wolontariusza. 

• Umożliwianie uczniom podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy. 

• Wspieranie ciekawych inicjatyw i działań edukacyjnych. 

• Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach. 

• Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów. 

• Odwaga, empatia, kultura osobista.  

 

II. Zebrania członków Szkolnego Koła Wolontariatu 

Zebrania odbywają się w zależności od potrzeb i przeprowadzanych akcji. 



III. Działalność informacyjna 

• Plakaty okazjonalne 

• Informacje w mediach społecznościowych   

• Sprawozdanie z działalności Koła 

IV. Działalność akcyjna 

• Zbiórki pieniędzy 

• Zbiórki rzeczowe 

• Spotkania, prelekcje 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

 

I. STRUKTURY  OGÓLNE 

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

więzi rodzinno – koleżeńsko - przyjacielskie. 

2. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. 

3. Opiekę nad Szkolnym Wolontariatem sprawuje nauczyciel lub nauczyciele, których wybierają 

uczniowie Szkoły. 

4. Miejscem działania organizacji Szkolnego Koła Wolontariatu jest siedziba szkoły. 

 



II. CZŁONKOWIE SZKOLNEGO  KOŁA WOLONTARIATU 

1. Szkolne Koło Wolontariatu zrzesza dzieci i młodzież szkoły. 

2. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być każdy uczeń, który włączył się w jego pracę i 

wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa, głównie przez wypełnianie obowiązków wynikających z 

niniejszego regulaminu. 

3. Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i 

bezinteresowności. 

4. W działalności Szkolnego Koła Wolontariatu mogą włączać się (w razie potrzeby) członkowie 

niezrzeszeni. 

5. Szczególne osiągnięcie w działalności na rzecz innych uzyskuje uczeń, który koordynował jedną 

akcję charytatywną w ciągu roku szkolnego lub uczestniczył w przygotowaniach co najmniej 

trzech akcji organizowanych przez Szkolne Koło Wolontariatu. 

 

III. PRAWA WOLONTARIUSZA 

1. Wolontariusz ma prawo zgłaszać własne propozycje, inicjatywy. 

2. Wolontariusz ma prawo podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole, pracy 

w domu i odpoczynku. 

3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu oraz jego 

członków. 

4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy. 

Zaświadczenie takie otrzyma wolontariusz, który systematycznie brał udział w spotkaniach i 

zebraniach Koła oraz aktywnie uczestniczył w pracy wolontariatu. 

5. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu po uprzednim 

poinformowaniu o tym opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu. 



IV. OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA 

1. Wolontariusz ma obowiązek dążyć do urzeczywistnienia w sobie duch wolontariusza, który niesie 

pomoc zawsze tam, gdzie sytuacja tego wymaga. 

2. Wolontariusz ma obowiązek wykonywać prace na rzecz Szkolnego Koła Wolontariatu i prace 

podejmowane przez Koło. 

3. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i zebraniach Szkolnego Koła 

Wolontariatu. 

4. Wolontariusz, aby otrzymać pisemne zaświadczenie o wykonywanej pracy, zobowiązany jest do 

uczestnictwa w co najmniej 70 % akcji organizowanych przez Szkolne Koło Wolontariatu. 

5. Wolontariusz ma obowiązek troszczyć się o rozwój Koła. 

6. Nieletni członkowie Koła mają obowiązek przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnego 

opiekuna na działanie w Szkolnym Kole Wolontariatu. 

V. PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby zrzeszone w Szkolnym Kole Wolontariatu. 

2. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej. 

3. Decyzje o rozwiązaniu Szkolnego Koła Wolontariatu podejmuje Dyrektor Szkoły. 

 

 

 


