
Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu Niepublicznej Szkoły Podstawowej 

z oddziałami dwujęzycznymi im. Stanisława Lema w Bibicach 

Nie potrafimy robić wielkich rzeczy. 

Możemy robić rzeczy małe, za to z wielką miłością. 

Matka Teresa z Kalkuty 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

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

wykraczające poza więzi rodzinne oraz koleżeńsko przyjacielskie. 

2. Szkolny Klub Wolontariusza ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej 

potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku 

szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. 

3. Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu może być każdy uczeń, który ukończył 12 lat 

i przedłożył pisemną zgodę rodzica / opiekuna ustawowego na działalność w klubie. 

 

II. Cele i działania Szkolnego Klubu Wolontariatu 

 

1. Zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu. 

2. Angażowanie uczniów w świadomą, 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 w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej,  

kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym. 

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

poza szkołą, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku  



lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje. 

6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej. 

7. Promowanie idei wolontariatu. 

8. Prowadzenie cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do przystąpienia do klubu. 

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

charytatywnym. 

10. Miejscem organizacji działania Szkolnego Klubu Wolontariusza jest Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi im. Stanisława Lema w Bibicach. 

 

III. Wolontariusze 

 

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

2. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie  

w Szkolnym Klubie Wolontariusza oraz podpisać Zobowiązanie Wolontariusza (załącznik). 

3. Członkiem Klubu jest uczeń szkoły podstawowej, respektujący zasady Klubu, po  

uprzednim przedstawieniu koordynatorowi Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność w  

ramach wolontariatu. 

4. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. 

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

troską o innych i sumiennie wywiązuje się z podjętych przez siebie zobowiązań. 

6. Wszystkie prace na rzecz wolontariatu są systematycznie wpisywane do „Dzienniczka  

Wolontariusza” przez koordynatora. 

7. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach  

i warsztatach dla wolontariuszy. 

8. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystując  

swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy. 



9. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie 

reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych. 

10. Każdy członek Klubu działa w zespole i pomaga innym wolontariuszom. 

11. Każdy członek Klubu przestrzega zasad zawartych w Regulaminie Klubu. 

12. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w ramach wolontariatu w wymiarze, który  

nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych. 

13. Członkowie Klubu podejmujący pracę w wolontariacie nie mogą opuścić się w nauce. 

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji działalność wolontariusza w Klubie zostaje  

zawieszona na czas poprawy wyników / ocen. 

14. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie  

Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza. O skreśleniu z listy decyduje opiekun  

Szkolnego Klubu Wolontariusza. 

15. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając  

odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego. 

 

IV. Struktura Klubu Wolontariusza 

 

1. Na czele Klubu Wolontariusza stoją nauczyciele - koordynatorzy wolontariatu: 

Maria Srebnicka-Pokrywka, Kinga Maciosz-Orłowska, Aneta Śliwa 

2. Koordynator wolontariatu podejmuje współpracę z opiekunem samorządu,  

wychowawcami i pozostałymi nauczycielami oraz w miarę możliwości może liczyć na ich  

pomoc w angażowaniu uczniów w działania na rzecz wolontariatu. 

3. Koordynator wyznacza spośród chętnych wolontariuszy lidera każdej akcji, który pomaga 

koordynatorowi nadzorować jej przebieg. 

4. Liderzy są w stałym kontakcie z opiekunem i zgłaszają mu wszystkie problemy związane z 

wykonywaną pracą. 



 

V. Obszary działania 

 

1. Aktywność uczniów uczestniczących w wolontariacie dotyczy obszarów działania: 

- na rzecz środowiska szkolnego 

- na rzecz środowiska pozaszkolnego 

- udziału w akcjach ogólnopolskich 

- udziału w akcjach charytatywnych o charakterze ogólnoświatowym. 

 

VI. Nagradzanie wolontariuszy 

 

1. Wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego przez koordynatora klubu. 

2. Pochwała dyrektora na szkolnym apelu. 

3. Przyznanie dyplomu. 

4. Przyznanie nagrody rzeczowej za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz innych. 

5. Uczniowi, który przez co najmniej rok brał aktywny udział w działaniach Klubu  

Wolontariatu tzn. ma udokumentowaną działalność na rzecz innych w dzienniczku  

wolontariusza, w ilości co najmniej 30 godzin (25h - akcje pozaszkolne, 5h - akcje szkolne),  

oraz bierze udział w comiesięcznych spotkaniach Klubu, dokonuje się wpisu na świadectwie o działalności 

społecznej w ramach wolontariatu. 

6. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności 

wolontariusza. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1. do Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza 

Zobowiązanie wolontariusza. 

Przystępując do Szkolnego Klubu Wolontariusza oświadczam, że znam i akceptuję jego cele  

oraz zasady pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Szkolnego Klubu  

Wolontariusza oraz sumiennego i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań. 

…………………………………………… 

data i czytelny podpis wolontariusza 

 

Załącznik 2. do Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego Wyrażam zgodę na działalność mojego 

dziecka/podopiecznego...............................................................…………………..w Szkolnym 

Klubie Wolontariusza. 

………………………………………………. 

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 


