
 

                                          Nasze motto: „Najbardziej niezmiennym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych?” 

  

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu 

I. Cele Szkolnego Klubu Wolontariatu: 

  jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz 

potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie 

postaw altruistycznych, dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, 

  wspieranie inicjatyw społeczności szkolnej, lokalnej i o zasięgu ogólnopolskim. 

 II. Postanowienia ogólne 

Wolontariat to bezpłatne, wiadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, 

wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie. 

Wolontariusz osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem 

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

Szkolny Klub Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną uczniów naszej szkoły, którzy chcą 

służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać 

inicjatywy, projekty i programy charytatywne. Szkolne Koło Wolontariatu jest wspólnotą 

niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą 

pomagać innym. 

III. Wolontariusze 

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

2. Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu może być każdy uczeń respektujący zasady 

klubu, po uprzednim przedstawieniu pisemnej zgody rodziców na działalność w 

wolontariacie. 

3. Działalność opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. 

4. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu mogą podejmować pracę w wymiarze 

nieutrudniającym naukę i pomoc w domu. 

5. Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, 

troską o innych. 

6. Każdy uczeń stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne propozycje i 

inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie. 

7. Każdy członek stara się przestrzegać zasad zawartych w regulaminie Szkolnego Koła 

Wolontariatu. 



8. Każdy wolontariusz 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 opiekunów decyzje. 

9. Każdy wolontariusz ma obowiązek: 

- być osobą odpowiedzialną,                                                                                                                    

- sumienne i rzetelne wypełniać powierzone 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 Szkolnego Klubu Wolontariatu.  

IV. Obszary działania 

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko 

szkolne i środowisko lokalne. Zakłada zaangażowanie uczniów do działań: 

 na terenie szkoły i na rzecz szkoły- współdziałanie uczniów w zakresie edukacji 

poprzez wykorzystywanie pozytywnych wpływów rówieśniczych. 

 poza terenem szkoły - np. akcje pomocowe na rzecz potrzebujących (ubogich, chorych 

itp.) , przy współpracy rożnych instytucji i organizacji. 

V. Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu 

Opiekunami Szkolnego Klubu Wolontariatu są: 

- Herłaziński Waldemar, nauczyciel matematyki, techniki, opiekun szkolnego samorządu                                                                                                       

- Marciniak Aleksandra, pedagog szkolny                                                                                                                            

- Stasiak Małgorzata, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,                                                                             

- Sobczak Tomasz, nauczyciel historii, bibliotekarz. 

VI. Ewaluacja 

 program będzie podlegał ewaluacji na zakończenie każdego roku szkolnego - 
sprawozdanie z działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu, 

 podziękowania od instytucji, z którymi współpracują wolontariusze, 

 informacje w lokalnych mediach na temat działalności ( prasa), 

 gazetka na korytarzu szkolnym poświęcona wolontariatowi, 

 informacje na stronie internetowej szkoły. 

 

 



VII. Podstawa prawna 

Ustawą z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

z dnia 29 maja 2003 r. nr 96, poz.873, z późn.zm.).  

Treści programu są spójne z Programem Wychowawczym i Profilaktycznym Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Krośniewicach. 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


