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REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz 

potrzebujących, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – 

przyjacielskie. 

2. Wolontariusz – to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. 

Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie 

tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. 

3. Szkolny Klub Wolontariusza powołuje się dla zainteresowania młodzieży 

pomocą potrzebującym, ponieważ wychowawcze oddziaływanie 

wolontariatu pomaga w przygotowaniu do odpowiedzialnego wejścia 

w dorosłe życie. 

4. Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, 

którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby 

innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne. 

5. Szkolny Klub Wolontariusza jest wspólnotą niezależną politycznie, 

całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać 

innym. 

 

CELE I ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA 

1. Zapoznawanie z ideą wolontariatu. 

2. Przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontarystycznej. 

3. Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz niepełnosprawnych, 

chorych, samotnych, ubogich, najmłodszych itp. 

4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży. 

5. Promowanie życia bez uzależnień. 
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CELE DZIAŁANIA 

1. Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań wolontarystycznych na 

rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. 

2. Zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej 

pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu. 

3. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz 

potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, 

życzliwości i bezinteresowności. 

4. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze 

wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na 

rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej 

otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami 

i środowiskami pomocy tej oczekującymi. 

5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej i lokalnej. 

6. Promocja idei wolontariatu w szkole i w gminie. 

 

STRUKTURA 

1. Szkolny Klub Wolontariusza działa w Szkole Podstawowej im. Mikołaja 

Kopernika w Goworowie. 

2. Opiekunem Klubu jest Barbara Grabowska, która kieruje, organizuje 

i monitoruje pracę wolontariuszy. Inicjatywę podjęła nieodpłatnie na czas 

nieokreślony. 

3. Szkolny Klub Wolontariusza składa się z lidera, wywodzącego się 

z Samorządu Uczniowskiego oraz członków. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW 

 

1. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń Szkoły Podstawowej 

im. Mikołaja Kopernika w Goworowie, który chce pomagać innym 

i przedstawi pisemną zgodę rodziców na działanie w Klubie. 
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2. Członkowie Klubu są zobowiązani respektować zasady zapisane 

w regulaminie Klubu. 

3. W Klubie obowiązują zasady: 

• zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem, 

• zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, 

• zasada troski o los słabszych. 

4. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym 

nauki i pomocy w domu. Podstawą relacji interpersonalnych między 

członkami Klubu jest prawda, przyjaźń, pomoc i życzliwość. 

5. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, 

zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności 

i doświadczenie. 

6. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę 

wolontariatu, być przykładem dla innych. 

7. Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie 

Etycznym Wolontariusza oraz w Regulaminie Klubu. 

8. Członkowie niepełnosprawni realizują plan pracy z pomocą wolontariuszy 

sprawnych. 

9. Członek Klubu systematycznie wpisuje do Karty Aktywności Wolontariusza 

wykonane prace. Dokonywać wpisu może także osoba lub instytucja, na 

rzecz której wolontariusz pracuje. 

10. Członek Klubu może być zawieszony w pracy, jeśli jego postawa jest 

niezgodna z postawą wymaganą od wolontariusza, lub ma poważne problemy 

w nauce (nieusprawiedliwione nieobecności, zagrożenia 

z niektórych przedmiotów). Podczas zawieszenia w pracy inni członkowie 

Klubu wspierają „zawieszonego” wolontariusza w nadrobieniu zaległości. 

11. Każdy członek Klubu ma prawo do: 

• jasno określonego zakresu obowiązków, 

• prośby o pomoc, 

• wnoszenia nowych pomysłów, 



4 

 

• ciągłego rozwijania swoich umiejętności, 

• ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonymi mu 

zadaniami,  

• wpływu na podejmowane przez Opiekuna decyzje. 

12. Każdy członek Klubu ma obowiązek: 

• 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, 

• prowadzić Kartę Aktywności Wolontariusza. 

 

NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY 

1. Formy nagradzania: 

• Pochwała Opiekuna Klubu z wpisem do dziennika. 

• Zaświadczenie na zakończenie szkoły. 

• Statuetka uznania na zakończenie roku szkolnego dla wybranego, 

najbardziej zasłużonego wolontariusza – Wolontariusz Roku. 

• Pochwała dyrektora szkoły. 

• Powierzenie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań. 

• Nagroda książkowa na zakończenie szkoły dla najaktywniejszych 

wolontariuszy. 

• Wpis na świadectwie ukończenia szkoły o pracy wolontarystycznej. 

2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla 

działalności wolontariusza. 
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FUNDUSZE 

1. Wolontariusze nie wnoszą żadnych składek z tytułu przynależności do SKW. 

2. Wszelkie koszty związane z udziałem wolontariuszy w poszczególnych 

akcjach ponosi korzystający z wykonywanych świadczeń. 

3. Pozyskiwaniem wszelkich środków potrzebnych do przeprowadzenia akcji 

zajmuje się Opiekun lub wolontariusze z własnej inicjatywy. 

4. Wszelkie środki finansowe będą przeznaczane tylko i wyłącznie na 

działalność SKW (np. działalność informacyjną lub też wspierającą akcje 

i działania wolontarystyczne). 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wolontariusze obchodzą swoje święto 5 grudnia – w Międzynarodowym 

Dniu Wolontariusza.  

 

 

Opracowanie – Barbara Grabowska – Opiekun SKW 

 

Regulamin zatwierdzono na zebraniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. 

Mikołaja Kopernika w Goworowie w dniu 15.09.2017 r. 


