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RReegguullaammiinn  
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pprrzzyy  SSzzkkoollee  PPooddssttaawwoowweejj  nnrr  11  ww  SSaannookkuu  

iimm..   ggeenn..   BB..   PPrruuggaarraa--KKeettll iinnggaa  

 
§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna i świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca 

poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 

2. Wolontariat daje możliwość samorealizacji, rozwijania własnych zainteresowań, 

przełamywania słabości. Różnorodność akcji i dynamika organizacji nie pozwala na to, by 

codzienne działania przerodziły się w rutynę. 

3. Wolontariusz to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. 

4. Wolontariuszem może zostać każdy chętny uczeń i może pracować wszędzie tam, gdzie taka 

pomoc jest potrzebna. 

5. Szkolne Koło Wolontariatu jest organizacją młodzieżową, działającą na terenie szkoły pod 

nadzorem opiekuna/opiekunów. 

6. Zadania Koła wynikają z uniwersalnej pomocy innym, która powinna być praktykowana 

w stosunku do każdego człowieka będącego w potrzebie, bez względu na jego przekonania, 

wyznanie, narodowość czy rasę.  

7. Koło, poprzez swoją działalność, kładzie nacisk na współtworzenie na terenie szkoły 

odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego. 

8. Cele wolontariatu szkolnego: 

 kształtowanie postaw humanitarnych wśród dzieci i młodzieży, uwrażliwianie ich na 

krzywdę drugiego człowieka; 

 organizowanie, promowanie i wspieranie działań na rzecz potrzebujących; 

 tworzenie dogodnych warunków do rozwijania zainteresowań młodzieży; 

 budowanie i wzmacnianie więzi szkolnych i międzyklasowych; 

 rozpoznawanie konkretnych potrzeb w szkole oraz środowisku lokalnym; 

 stała współpraca z instytucjami i organizacjami prowadzącymi akcje charytatywne; 

 popularyzowanie zasad aktywności obywatelskiej i promowanie działalności mającej 

na celu dobro społeczne. 

9. Wolontariusza powinny charakteryzować takie cechy jak: 

 odwaga, empatia i otwartość połączone z motywacją do niesienia pomocy 

potrzebującym; 

 optymizm i chęć do działania; 

 odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność;  

 kultura osobista. 

10. Członkowie Koła włączają się (na zasadzie wolontariatu) w działalność charytatywno-

pomocową, a także w opiekuńczo-wychowawczą. 
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§2 

Zasady uczestnictwa 

1. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być każdy uczeń, który włącza się w pracę 

Koła i wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa, głównie poprzez wykonywanie obowiązków 

wynikających z jego działalności, a także wpisanie się na listę wolontariuszy prowadzoną 

przez opiekunów oraz przyniesienie zgody rodziców. 

2. Każdy wolontariusz ma obowiązek prowadzić zeszyt swoich działalności (zeszyt 

wolontariusza), który na bieżąco będzie uzupełniany bezpośrednio po zakończeniu akcji 

charytatywnej, w której brał udział. Obowiązkiem ucznia jest dopilnowanie, aby uzyskać 

podpis nauczyciela odpowiedzialnego za daną akcję. Ponadto: 

 w zeszycie wolontariusza należy umieścić nazwę akcji, czas poświęcony na jej 

realizację oraz podpis osoby odpowiedzialnej; 

 w zeszycie wolontariusza mogą być umieszczane akcje, które wolontariusz wykonuje 

dla innych instytucji, po pisemnym potwierdzeniu przez organizatora tychże akcji; 

 za zgubienie zeszytu odpowiada jego właściciel. 

3. Członkostwo w Kole ustaje przez: 

 ukończenie lub zmianę szkoły; 

 dobrowolne wystąpienie; 

 skreślenie z listy wolontariuszy. 

4. Usunięcie z listy wolontariuszy następuje w przypadku: 

 nieuczestniczenia w akcjach organizowanych przez Koło i zebraniach wolontariuszy; 

 odmowy w wykonywaniu zadań powierzonych przez opiekuna lub koordynatora akcji; 

 nieprzestrzegania Regulaminu Szkoły Podstawowej nr 1; 

 nieprzestrzegania Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu; 

 prezentowania zachowań niegodnych wolontariusza. 

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

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

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

 

§3 

Obowiązki wolontariusza 

1. Niepełnoletni członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę 

rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie. 

2. Wolontariusz ma obowiązek prowadzenia zeszytu wolontariusza. 

3. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach SKW oraz włączać się w wybrane 

przez siebie akcje organizowane przez Koło, takie jak: wyjazd do schroniska dla zwierząt, 

tworzenie okolicznościowych kartek, udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy czy 

zbiórce plastikowych nakrętek, a także przestrzegać zasad przypisanych do każdej akcji (o 

których wolontariusze będą informowani bezpośrednio przed jej rozpoczęciem). 

4. Członkowie wolontariatu mają obowiązek zachowywać się kulturalnie w szkole i poza nią 

oraz być wzorem dla innych uczniów. 

5. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady SKW takie, jak: 

 zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy; 

 zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem; 

 zasada troski o los słabszych; 

 zasada równości; 

 zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości, szacunku.  
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6. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu 

Szkolnego Koła Wolontariatu.  

 

§4 

Kodeks etyczny wolontariusza 

1. Bądź pewny swoich zasad - zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom. 

2. Bądź autentyczny - nie oferuj swej pomocy, jeśli nie jesteś przekonany o wartości tego, co 

robisz. 

3. Bądź lojalny - zgłaszaj sugestie, nie atakuj innych. 

4. Przestrzegaj zasad - nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają 

swoje uzasadnienie. 

5. Mów otwarcie - pytaj o rzeczy, które budzą twoją wątpliwość. Nie pozwól, by tłumione 

emocje odciągnęły cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą 

problem. 

6. Poszerzaj swoją wiedzę – ucz się chętnie. 

7. Staraj się wiedzieć jak najwięcej o twojej organizacji i pracy.  

8. Bądź osobą, na której można polegać - praca jest zobowiązaniem. Wykonaj to, co zgodziłeś 

się zrobić.  

9. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić. 

10. Działaj w zespole - znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę 

jest mało skuteczny. 

 

§5 

Zasady wpisu na świadectwie szkolnym 

1. Wpis na świadectwie szkolnym uzyskuje uczeń, który: 

 wypracował minimum 10 godzin rocznie bezinteresownej pracy na rzecz innych przez 

co najmniej dwa lata (w sumie 20 godzin); 

 wziął udział w co najmniej trzech akcjach w danym roku szkolnym; 

 prowadzi regularnie zeszyt wolontariusza i posiada właściwe wpisy, potwierdzone 

podpisem osoby odpowiedzialnej za akcję; 

 aktywnie włącza się w prace Szkolnego Kola Wolontariatu i systematycznie bierze 

udział w zebraniach wolontariuszy. 

2. Jeżeli uczeń dołączył do Szkolnego Koła Wolontariatu w klasie VIII, ma obowiązek 

wypracować w danym roku szkolnym 20 godzin oraz uczestniczyć w co najmniej trzech 

akcjach. 

3. Podstawą wpisu na świadectwie jest spełnienie powyższych punktów oraz przedstawienie 

wychowawcy uzupełnionego zeszytu wolontariusza.  

 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Uczniowie, biorący udział w akcjach charytatywnych, a także wolontariusze Szkolnego Koła 

Wolontariatu, otrzymują uwagi pozytywne w dzienniku internetowym. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 

2021r. 


