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Podstawa prawna  

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawę – 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.  

 Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: 

Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.). 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/dla-dyrektorow/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dla-dyrektorow/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_4_u_0_p_12_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/dla-dyrektorow/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_68_u_1_p_9_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/dla-dyrektorow/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_4_o_0_a_85_u_6_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/dla-dyrektorow/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_5_o_0_a_98_u_1_p_21_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/dla-dyrektorow/stosunek-pracy-nauczycieli/ustawa-z-24-kwietnia-2003-r.-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-r.-poz.-1817-4281.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dla-dyrektorow/stosunek-pracy-nauczycieli/ustawa-z-24-kwietnia-2003-r.-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-r.-poz.-1817-4281.html
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Wstęp 

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły nauczycieli, uczniów  

i rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. 

Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można 

odcisnąć dobro- piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.  

Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się 

wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę 

alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania 

autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu 

pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność 

wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar 

edukacyjno-wychowawczy. 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

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

poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie. 

Wolontariusz -to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może 

być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. 

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. 

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. 

Opiekę nad Kołem sprawują wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły nauczyciele, którzy  czuwają nad 

tym, aby działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Koła oraz prowadzi pracę 

formacyjna członków Koła. Opiekun Koła zajmuje się sprawami organizacyjnymi Koła, a także jest  

łącznikiem między uczniami a Dyrektorem Szkoły. 
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§ 2. 

Cele działania 

 

1. Rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych; 

2. Zapoznawanie młodzieży z ideą wolontariatu; 

3. Przygotowywanie  do podejmowania pracy w wolontariacie; 

4. Umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, chorych, 

samotnych; 

5. Pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach;  

6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, w tym kulturalnych, sportowych itp.; 

7. Ukazywanie dzieciom i młodzieży obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim 

problemami takimi jak: wojny, głód, brak wody pitnej, niewola, handel ludźmi, niewolnicza praca dzieci 

itp.; 

8. Promowanie życia bez uzależnień;  

9. Wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań  młodzieży; 

10. Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje i instytucje.  

 

§ 3. 

Obszary działania 

 

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na trzy zasadnicze obszary: środowisko szkolne, 

środowisko lokalne i o szerszym zasięgu. 

Zakłada zaangażowanie młodzieży do działań: 

 na terenie szkoły i na rzecz szkoły:  

- organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym, 

- współpraca ze świetlicą szkolną polegająca na pomocy w nauce dzieciom i młodzieży,  

- współpraca z Samorządem Uczniowskim - włączanie się w organizację imprez szkolnych; 

 poza terenem szkoły:  

- akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne; 

- współpraca z GOPS  w Czernichowie. 
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 § 4. 

Wolontariusze 

 

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.   

1) Członkami Szkolnego Koła Wolontariatu mogą być uczniowie respektujący zasady Koła,  

po uprzednim przedstawieniu opiekunom Koła pisemnej zgody rodziców na działalność  

w wolontariacie (załącznik nr 1)  

2) Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.  

3) Członkowie Koła mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i pomoc  

w domu.   

4) Członek Koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską  

o innych.   

5) Członek Koła systematycznie uczestniczy w pracy Koła, a także w spotkaniach dla 

wolontariuszy.                                                                                         

6) Każdy członek Koła stara się aktywnie włączyć w działalność Koła, zgłaszać własne 

propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.   

7) Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być 

przykładem dla innych.   

8) Każdy członek Koła stara się przestrzegać zasad zawartych w regulaminie Koła.  

9) W przypadku, kiedy uczeń nie wykaże się zainteresowaniem pracą  w Kole Wolontariatu lub 

też nie będzie przestrzegał zasad regulaminu, może zostać skreślony z listy wolontariuszy.  

10)  może również dobrowolnie opuścić szeregi Koła, zgłaszając to pisemnie (załącznik nr 2). 

2. Każdy członek Koła ma prawo do: 

- jasno określonego zakresu obowiązków, 

- prośby o pomoc, 

- wnoszenia nowych pomysłów, 

- ciągłego rozwijania swoich umiejętności, 

- ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu  zadaniami, 

- wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje. 

3. Każdy członek Koła ma obowiązek: 
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- być osobą odpowiedzialną, 

 - sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania, 

 - być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji dla której pracuje, 

 - zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych, 

 - brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które mają na celu rozwijanie     

wolontariuszy, 

- wolontariusz ma obowiązek prowadzenia Karty Pracy Wolontariusza (załącznik nr 3) 

 

§ 5. 

Nagradzanie wolontariuszy 

 

Formy nagradzania: 

 Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika punktów dodatnich raz w semestrze, 

 Dyplom uznania Wolontariusz Roku, 

 Pochwała Dyrektora Szkoły, 

 List gratulacyjny do rodziców, 

 Nagroda książkowa na zakończenie szkoły podstawowej dla najaktywniejszych wolontariuszy. 

 Uczeń, który jest wolontariuszem i realizuje określone zadania może mieć podwyższoną ocenę  

z zachowania i uwzględnienie na świadectwie, na koniec nauki w szkole, działalności na rzecz 

wolontariatu. 

 

§ 6. 

Zasady przyznawania punktów za pracę w wolontariacie 

 

1. Punkty przyznają opiekunowie wolontariatu na koniec roku szkolnego. 

2. Wolontariusz otrzyma wpis na świadectwie (VIII klasy szkoły podstawowej) za udział 

 w wolontariacie, pod warunkiem wypracowania w ciągu każdego roku szkolnego 20 godzin. 

3. Zaświadczenia wydane przez innych organizatorów wolontariatu zostaną uwzględnione przez 

szkołę i zapisane na świadectwie szkolnym (wzór załącznik nr 4) 

4. Wolontariusz może wypracować godziny poprzez: 

a) aktywny udział w akcjach i zajęciach charytatywnych, ekologicznych, przyrodniczych lub 

kulturalnych różnego typu organizowanych przez szkołę (pod nadzorem nauczyciela 
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szkoły), gminę i inne instytucje (na podstawie zawartego porozumienia o wykonywaniu 

świadczeń woluntarystycznych – załącznik nr 5), 

b) pomoc w nauce kolegom pod nadzorem nauczyciela, 

c) pomoc w organizacji i przeprowadzeniu inicjatyw świetlicy szkolnej oraz biblioteki 

szkolnej (np. konkursy, imprezy okolicznościowe, zbiórki, jako animator zabawy w 

świetlicy, pomoc przy porządkowaniu alfabetycznym księgozbioru itp.), 

 pełnienie funkcji w Szkolnym Kole Wolontariatu (koordynator, prowadzenie kroniki 

szkolnej, gazetki itp.). 

 

§ 7. 

Struktura Szkolnego Koła Wolontariatu i zadania koordynatorów 

 

1. Samorząd Uczniowski ze swojego składu wyłania Radę Wolontariatu.  

2. Opiekunem Rady Wolontariatu jest nauczyciel lub nauczyciele, którzy wyrażają chęć organizacji 

wolontariatu uczniów i zaangażowania się w bezinteresowną służbę potrzebującym. 

3.  W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni nauczyciele, uczniowie, rodzice. 

4. Rada Wolontariatu pełni funkcję społecznego organu szkoły, który wybiera, opiniuje oferty 

działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły. 

5.  Rada wolontariatu wspólnie ze swoim opiekunem opracowuje roczny plan pracy i następnie 

organizuje przygotowanie swoich członków do konkretnych działań poprzez szkolenia w zakresie 

zasad obowiązujących przy współpracy z konkretną instytucją czy grupą potrzebujących.  

6. Praca wolontariuszy jest na bieżąco monitorowana i omawiana na spotkaniach podsumowujących. 

7. Rada Wolontariatu podejmuje działania w porozumieniu z Dyrektorem szkoły. 

8. Strukturę Rady Wolontariatu i jej kompetencje określa regulamin Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 8.                                                                                                                  

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu. 

2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Koła. 

3. Rozwiązania Koła może dokonać tylko Dyrektor Szkoły. 

4.  Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 

5. Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działania Koła. 



 

7 
 

Załączniki: 

1. Pisemnej zgody rodziców na działalność w Szkolnym Kole Wolontariatu (załącznik nr 1)  

2. Pisemna rezygnacja z członkowstwa w Szkolnym Kole Wolontariatu (załącznik nr 2) 

3. Karty Pracy Wolontariusza (załącznik nr 3) 

4. Wzór zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych (załącznik nr 4) 

5. Pisemne porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych  (załącznik nr 5) 

 

 


