
REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

„HELPERSI”

DZIAŁAJĄCEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

IM.KS. JANA TWARDOWSKIEGO W ŚLEMIENIU. 

§ 1.

Postanowienia ogólne.

Wolontariat  – to  bezpłatne,  świadome  i  dobrowolne  działanie  na  rzecz

potrzebujących, wykraczające poza więzi rodzinne i koleżeńskie. 

Wolontariusz  –  to  osoba  dobrowolnie  i  bezinteresownie  pomagająca  innym.

Wolontariuszem może być każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc

jest potrzebna.

Szkolne Koło Wolontariatu –  jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą

służyć najbardziej potrzebującym, reagować na potrzeby innych, inicjować działania

w środowisku  szkolnym i  lokalnym oraz  wspomagać  różnego  rodzaju  inicjatywy

charytatywne. 

Szkolne  Koło  Wolontariatu  -  działa  na  terenie  szkoły  pod  nadzorem Dyrektora

i  włącza  się  na  zasadzie  wolontariatu  w  działalność  charytatywno  -  opiekuńczo-

wychowawczą, prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe

jak również pozarządowe. 

Opiekę  nad  Kołem -  sprawują  wyznaczeni  przez  Dyrektora  nauczyciele,  którzy

czuwają  nad  tym,  aby  działalność  Koła  była  zgodna  ze  Statutem  Szkoły

i Regulaminem Koła oraz prowadzą pracę formacyjną członków Koła. Opiekunowie

Koła  zajmują  się  sprawami  organizacyjnymi  Koła.  Opiekunowie  Koła  zajmują

się  sprawami  organizacyjnymi  Koła,  a  także  są  łącznikami  między  uczniami,  a

Dyrektorem Szkoły. 



§ 2.

Cele działania.

1. Zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;

2. Angażowanie uczniów w świadomą i dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;

3. Promowanie  wśród  dzieci  i  młodzieży  postaw:  wrażliwości  na  potrzeby

innych,  empatii,  życzliwości,  otwartości  i  bezinteresowności

w podejmowanych działaniach;

4. Organizowanie  aktywnego  działania  na  obszarze  pomocy  koleżeńskiej,

społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku lokalnym;

5. Pośredniczenie  we  włączaniu  dzieci  i  młodzieży  do  działań  o  charakterze

wolontariackim,  w  działania  pozaszkolne,  promowanie  i  komunikowanie

o  akcjach  prowadzonych  w  środowisku  lokalnym,  akcjach  ogólnopolskich

i podejmowanych przez inne organizacje;

6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;

7. Kształtowanie działania zespołowego;

8. Rozwijanie empatii i zrozumienia wśród uczniów

9. Angażowanie się, a miarę potrzeb, do pomocy w jednorazowych imprezach o

charakterze charytatywnym. 

§ 3.

Formy działania.

Szkolne Koło Wolontariatu realizuje swoją działalność poprzez:

1. spotkania, szkolenia, stronę internetową , itp.

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

3. imprezy rekreacyjno-sportowe, aukcje, festyny, itp.

4. udział  w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne organizacje

za zgodą Dyrektora Szkoły pod nadzorem Opiekunów Koła.

5. Włączanie  się  na  zasadzie  wolontariatu  w pracę  różnego rodzaju  placówek

opiekuńczych i wychowawczych itp.



6. pomoc w organizacji imprez szkolnych

§ 4.

Wolontariusze.

1. Prawa wolontariusza:

a. Do Szkolnego Koła Wolontariatu mogą należeć dzieci i  młodzież Szkoły

Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu;

b.  Członkowie  Wolontariatu  poświęcają  się  dla  innych  ale  nie  zapominają

o sobie;

c. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy;

d.  Członkowie  Szkolnego  Koła  Wolontariatu  mogą  podejmować  prace

w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i domu;

e.  Wolontariusze  mogą  liczyć  na  wsparcie  ze  strony  Opiekunów  i  innych

członków;

f.  Wolontariusz  ma  prawo  do  otrzymania  pisemnego  zaświadczenia

o wykonanej pracy.

g. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontariackiej uprzedzając

odpowiednio wcześniej Opiekuna Koła. 

2. Obowiązki wolontariusza:

a. Członek Koła systematycznie uczestniczy w pracy Koła, a także spotkaniach

i warsztatach wolontariuszy;

b.  Każdy  członek  Koła  stara  się  aktywnie  włączyć  w  działalność  Koła,

zgłaszać  własne  propozycje  i  inicjatywy,  wykorzystując  swoje  zdolności

i doświadczenie;

c.  Każdy  członek  Koła  swoim  postępowaniem  stara  się  promować  ideę

wolontariatu,  godnie  reprezentować  swoją  szkołę  oraz  być  przykładem

dla innych.

d. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków;

e.  Wolontariusze  są  równi,  szanują  siebie  i  służą  pomocą  innym



wolontariuszom;

f. Wolontariusz przestrzega Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu;

g.  Wolontariusz  systematycznie  wpisuje  do  „Karty  ewidencji  czasu  pracy

Wolontariusza”  wykonane  prace.  Każdy  wpis  musi  być  potwierdzony

podpisem opiekuna, osoby lub instytucji, na rzecz której wolontariusz działa,

nie później niż po upływie dwóch tygodni od wykonania pracy. 

h.  Każdy uczeń  który  chce  zostać  członkiem Szkolnego Koła  Wolontariatu

musi przedstawić pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na działanie

w wolontariacie (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

§ 5.

Nagradzanie wolontariuszy.

1. Raz  w  roku  zostanie  zorganizowane  spotkanie  wolontariuszy  i  opiekunów,

na którym zostanie podsumowana działalność członków Koła;

2. Członkowie Koła zostaną nagrodzeni poprzez:

 - wyrażenie uznania słownego;

 - pochwałę na forum szkoły;

 - poinformowanie wychowawcy klasy, który uwzględni zaangażowanie ucznia

w ocenie z zachowania;

 - wręczenie listów pochwalnych i dyplomów;

3. wpis na świadectwie ukończenia szkoły jest możliwe dla wolontariuszy, którzy

przepracują  na  rzecz  wolontariatu  minimum  8  miesięcy  w  wymiarze

30 godzin, z czego 95 % czyli 28,5 godziny została zrealizowana do maja.

O  przyznaniu  wpisu  decyduje  komisja  w  składzie:  Dyrektor,  Opiekunowie

Koła, wychowawca klasy.

4. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla

działalności wolontariusza. 



§ 6.

Postanowienia końcowe.

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu.

2. Zmiana Regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Koła.

3. Szkolne  Koło  Wolontariatu  działające  w Szkole  Podstawowej  im.  Ks.  Jana

Twardowskiego w Ślemieniu ma swoją nazwę oraz logo. 

4. Rozwiązania  Szkolnego  Koła  Wolontariatu  może  dokonać  tylko  Dyrektor

Szkoły. 

5. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

6. Samorząd Uczniowski aktywnie wspiera działania Kola.


