
REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NUMER 3 

IMIENIA ŚWIĘTEGO WOJCIECHA W GNIEŹNIE. 

 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza relacje 

rodzinno – koleżeńsko - przyjacielskie.  

2. Wolontariusz Szkolnego Koła Wolontariatu działa na zasadach wolontariatu. 

3. Szkolne Koło Wolontariatu powstało z inicjatywy uczniów i jest formą pomocy osobom i 

instytucjom potrzebującym. 

4. Szkolne Koło Wolontariatu jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie osoby 

wyrażające chęć pomocy innym.  

5. Szkolne Koło Wolontariatu działa na terenie i poza terenem Szkoły. 

6. Opiekę nad Kołem sprawują koordynatorzy, którzy nadzorują pracę wolontariuszy. 

 

II.  Cele  działania. 

1. Angażowanie  do świadomej , dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym. 

2. Rozwijanie  postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości 

 i wrażliwości na potrzeby innych. 

3. Aktywizowanie do  działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze 
regularnym  i akcyjnym. 

4. Wspieranie ciekawych inicjatyw. 

5. Promocja idei wolontariatu w szkole. 

6. Kształtowanie postaw prospołecznych, uwrażliwianie na problemy drugiego człowieka i 
włączanie się w ich rozwiązywanie. 

7. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego. 

8. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach. 

9. Zwiększanie samodzielności i efektywności działania młodych ludzi. 

10. Aktywna współpraca z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi woluntarystycznie w 
środowisku lokalnym. 



11. Promowanie idei wolontariatu w szkole. 

 

III. Formy działania. 

 

1. Koło realizuje swoją działalność poprzez: 

- spotkania, wystawy, gazetki , stronę internetową, itp., 

- imprezy kulturalno-charytatywne, spotkania z zaproszonymi gośćmi, itp., 

- imprezy rekreacyjno – sportowe, festyny, loterie, aukcje, itp., 

- udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne organizacje  za zgodą 
Dyrektora Szkoły pod nadzorem koordynatora Koła, 

- włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczych i 
wychowawczych itp., 

- pomoc w organizacji imprez szkolnych, 

- pomoc w działaniach szkoły oraz współpracujących z nią organizacji mających na celu 
promowanie idei aktywności obywatelskiej oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego. 

IV. Członkowie. 

1. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. 

2. Wolontariuszem może być każdy uczeń począwszy od klasy szóstej, który na ochotnika i 
bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna. 

3. Warunkiem wstąpienia do Koła Wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, 
do której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców / prawnych opiekunów. 

4. Po wstąpieniu do Koła Wolontariatu uczestnik podpisuje zobowiązanie przestrzegania 
zasad wolontariatu i regulaminu, obowiązującego w szkole. 

5. Członkowie Koła mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, który nie 
utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych 

6. Członkowie Koła kierują się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, 
troską o innych.  

7. Członkowie Koła są słowni i  wywiązują się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań.  

8. Członkowie Koła systematycznie uczestniczą w pracach Koła. 



9. Członkowie Koła starają się aktywnie włączyć w działalność Koła oraz wykorzystując swoje 
zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy. 

10 .Członkowie Koła swoim postępowaniem starają się promować ideę wolontariatu, godnie 
reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych. 

11. Członkowie Koła są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych  w Regulaminie Koła. 

12. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę. 

13. Wolontariusz ma obowiązek uprzedzić koordynatorów o swojej nieobecności na akcji, 
ewentualnie wyznaczyć osobę na zastępstwo. 

 14.Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie 
Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu. 

15. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie. 

 16. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie na 
dostarczenie opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem 
rodzica. 

V. Nagradzanie wolontariuszy. 

1. Członkowie Koła mogą zostać nagrodzeni poprzez: 

- wyrażenie uznania słownego, 

- pochwałę na forum szkoły, 

- umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji,  

- wręczanie listów pochwalnych i dyplomów wolontariuszom lub ich rodzicom, 

- wręczenie nagrody rzeczowej (np. książka) na zakończenie cyklu kształcenia, 

-dodatnie punkty z zachowania 

2.  Raz w semestrze  zorganizowane zostanie spotkanie podsumowujące, na którym 
spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z koordynatorami w celu przypomnienia misji 
wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia za działalność wolontariacką. 

3. Zasady przyznawania punktów z zachowania za pracę w wolontariacie. 

 Przyznawanie punktów odbywa się zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 
Punkty przyznają opiekunowie wolontariatu. Punkty dodatnie przyznawane są za aktywną 
pracę w wolontariacie (uczestniczenie w spotkaniach organizacyjnych, akcjach, zbiórkach, 
wyjściach itp.). 



4. Wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie 

ukończenia  szkoły. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez trzy lata nauki 

wypracował w Kole minimum 30 godzin. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. 

5. O wpisie ilości godzin decydują opiekunowie wolontariatu po zakończonej akcji. 

Opiekunowie zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowego wpisu godzinowego 

wolontariuszom, którzy wyróżniają się wzorową postawą. 

5. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności 
wolontariusza. 

VI. Postanowienia końcowe. 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu. 

 2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Klubu. 

Załącznik nr 1 – Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w działaniach 
Szkolnego Koła Wolontariatu 

 Załącznik nr 2 – Zobowiązanie przestrzegania zasad wolontariatu i regulaminu Szkolnego 
Koła Wolontariatu  

Załącznik nr 3 – Pisemna deklaracja przynależności do Szkolnego Koła Wolontariatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik 1. 

Zgoda Rodziców 

Wyrażam zgodę na udział córki/syna ......................................................................... . 

……………..            w pracach wchodzących w zakres Szkolnego Koła Wolontariatu. 

 Niniejszym oświadczam, że zobowiązuję się zapoznać z Regulaminem Szkolnego Koła 

Wolontariatu. 

 

 ………...............................................  

Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji działalności Szkolnego Koła Wolontariusza (zgodnie z Ustawą z dn.29.08.97 roku o 

Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz 883). 

 ……..................................................... 

 podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

 

Załącznik 2 

Zobowiązanie przestrzegania zasad wolontariatu i regulaminu Szkolnego Koła 

Wolontariatu 

Przystępując do Szkolnego Koła Wolontariatu oświadcza, że znam i akceptuję jego cele oraz 

zasady pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu 

oraz sumiennego i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań. 

 

 ..………………………………  

(Data i podpis) 



 

Deklaracja przynależności do Szkolnego Koła Wolontariatu. 

 Deklaruję chęć dobrowolnej, bezinteresownej pracy wolontariackiej i decyduję się na 

członkostwo w Szkolnym Kole Wolontariatu działającym przy Szkole Podstawowej nr 3 

imienia Świętego Wojciecha w Gnieźnie. 

 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………  

Data urodzenia …………………………. 

 Miejsce urodzenia ………………………  

Adres …………………………………………………………………………………. 

Telefon………………………………………………………………………  

Zobowiązuję się do aktywnej pracy w ramach koła, zgodnie z regulaminem Szkolnego Koła 

Wolontariatu. 

 

.….………………………….  

Data podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


