
 
 Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu przy Szkole 

Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu 
 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. z dnia 29 maja 2003 r.) 

 
1. Postanowienia ogólne. 

● Wolontariat - to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych lub na rzecz             
społeczności lokalnej, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 

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

● Wolontariat Szkolny - inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą           
pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym,          
wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, ekologiczne, przyrodnicze, kulturalne      
(samorząd szkolny, pomoc w nauce pod nadzorem nauczyciela, zajęcia charytatywne pod           
nadzorem nauczyciela szkoły). 

 
2.  Cele: 
 

●  kształtowanie wrażliwości i empatii na potrzeby innych, 
●  wykształcenie postawy otwartości i tolerancji wobec słabszych, chorych i potrzebujących, 

 integrowanie społeczności szkolnej, 
●  zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności społecznych, 
●  rozbudzanie wrażliwości dzieci na ludzką krzywdę, 
●  motywowanie do działań bezinteresownych i altruistycznych, 
● szerzenie idei wolontariatu jako sposobu na życie, 
●  podnoszenie poczucia własnej wartości, 
●  wprowadzenie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, 
●  realizacja swoich potrzeb, ambicji i uzdolnień, 
●  rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, 
●  nawiązywanie kontaktów z organizacjami społecznymi działającymi na rzecz środowiska. 

 
3. Zadania: 

● udział w szkoleniu wolontariuszy, 
● tworzenie wyrobów artystycznych na potrzeby akcji charytatywnych podczas zajęć  

w SZKOLNYM KOLE WOLONTARIATU, 



● organizacja pomocy dla uczniów w trudnej sytuacji (np. z okazji  Świąt Bożego Narodzenia 
 i Wielkanocy), 

● działania na rzecz społeczności szkolnej (np. pomoc koleżeńska, w świetlicy szkolnej,           
bibliotece szkolnej), 

● organizacja Szkolnego Dnia Wolontariatu, 
● współpraca z Polskim Towarzystwem Opieki Paliatywnej „Hospicjum Palium”, w tym udział           

w akcjach charytatywnych na rzecz Hospicjum Palium (np.malowanie motyli dla Hospicjum           
podczas warsztatów i Majowych Maratonów Malowania Motyli) 

●  współpraca ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Droga”, 
● współpraca z innymi szkołami i instytucjami publicznymi w celu realizacji wspólnych           

przedsięwzięć, 
● zbiórka przedmiotów, karmy na rzecz schroniska dla zwierząt. 

 

4. Ogólne zasady dotyczące działania i zachowania wolontariuszy: 

● opiekę nad  wolontariuszami sprawują nauczyciele, dyrekcja lub rodzice uczniów, 
● wolontariusz jest przeszkolony i przygotowany do różnych zadań wynikających  

z charakteru działań wolontaryjnych. 
 

A. Prawa wolontariusza: 
● do Szkolnego Koła Wolontariatu może należeć każdy uczeń SP2 w Luboniu mający ocenę             

zachowania co najmniej  dobrą, 
● członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu pracują na rzecz innych, ale nie zapominają o sobie, 
● wolontariusz ma prawo mieć jasno określony zakres pracy, decydować o rodzaju  

i częstotliwości działań, jakie będzie wykonywać, 
● członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze         

nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu, 
● wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu, 
● każdy może przystąpić do Szkolnego Koła Wolontariatu jak i od niego odejść, uprzedzając            

odpowiednio wcześniej opiekunów wolontariatu szkolnego. 

B. Obowiązki wolontariusza: 
● uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w           

Szkolnym Kole Wolontariatu, 
● członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, 

a także w spotkaniach i warsztatach, 
● wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków, 
● wolontariusze są uczciwi, równi, szanują siebie, nie wywołują konfliktów, potrafią ze sobą            

współpracować i służą pomocą innym wolontariuszom, 
● wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę, 
● członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać            

kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów, przestrzegać zasad etyki, 
● wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu          

Szkolnego Wolontariatu, 



● wszystkie działania podejmowane przez Wolontariusza zostają potwierdzone przez nauczyciela         
lub pracownika placówki (podpis czytelny) w Karcie Wolontariusza, 

● podczas koncertów i akcji obowiązuje strój odświętny i schludny wygląd, wolontariusze  
i opiekunowie podczas trwania akcji mają obowiązek posiadania identyfikatorów         
dostarczonych przez organizatorów. 
 

5. System nagradzania wolontariuszy: 

Działania zaangażowanych wolontariuszy są nagradzane poprzez: 
● umieszczenie na liście honorowych wolontariuszy; 
● pochwałę koordynatora programu z wpisem do e-dziennika, 
● wręczenie dyplomu wolontariuszowi na uroczystości szkolnej,, 
● pochwałę Dyrektora Szkoły, 
● powierzanie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań, 
● uwzględnienie na świadectwie działalności na rzecz wolontariatu. 

6. Zasady przyznawania punktów za pracę w wolontariacie: 

● punkty przyznają opiekunowie wolontariatu na koniec roku szkolnego, 
● wolontariusz otrzyma wpis na świadectwie (VIII klasa szkoły podstawowej) za udział  

w wolontariacie, pod warunkiem wypracowania w ciągu roku szkolnego 30 godzin, 
● zaświadczenia wydane przez innych organizatorów wolontariatu zostaną uwzględnione przez         

szkołę i napisane na świadectwie szkolnym, 
● wolontariusz może wypracować godziny poprzez:  

❏ aktywny udział w akcjach charytatywnych, ekologicznych, przyrodniczych lub 
kulturalnych różnego typu, 

❏ pomoc w nauce kolegom pod nadzorem nauczyciela, zajęcia charytatywne,        
ekologiczne, przyrodnicze lub kulturalne organizowane przez szkołę (pod nadzorem         
nauczyciela szkoły), gminę, 

❏ pomoc w organizacji i przeprowadzeniu inicjatyw świetlicy szkolnej oraz biblioteki         
szkolnej (np. konkursy, imprezy okolicznościowe, zbiórki, pomoc dzieciom w         
odrabianiu zajęć lekcyjnych, jako animator zabawy w świetlicy, pomoc w bibliotece           
szkolnej itp.). 
 

 
Załączniki:  

1. Karta zapisu wolontariusza i Oświadczenie rodzica. 
2. Karta Wolontariusza. 
3. Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontaryjnych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 



 
 
 
 

Karta zapisu do wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 2 w Luboniu 
 
Imię Nazwisko:………………………………………………………………………………… 
 
Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………………. 
 
Telefon wolontariusza:………………………………………………………………………………. 
 
E-mail wolontariusza:………………………………………………………………………………… 
 
Klasa…………………………………………………………………………………………………… 
 
Wychowawca klasy:……………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko rodziców ( opiekunów prawnych):……………………………………………….. 
 
Telefon do rodziców ( opiekunów prawnych)………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………… 
 

(podpis rodzica/ opiekuna prawnego ) 
 
 
 
Luboń,,………….. 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Szkolnego Koła Wolontariatu  
 
 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

……………………………………………. 
 

 
 

 
 



 
 
Załącznik: 2  

KARTA WOLONTARIUSZA 
 
Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………. 
 
 

LP DATA TEMAT LICZBA 
GODZIN 

PODPIS 
OPIEKUNA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 
 

 


