
Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu 

Szkoły Podstawowej im. E. Szymańskiego w Warszawie 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

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

więzi rodzinne oraz koleżeńsko-przyjacielskie.  

2. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.  

3. Szkolny Klub Wolontariusza ( zwany dalej „Klubem” )ma za zadanie: 

a) pomagać najbardziej potrzebującym,  

b) reagować czynnie na potrzeby środowiska,  

c) inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym,  

d) wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.  

4. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu zobowiązania są do przestrzegania zasad etyki  

i działania z poszanowaniem kluczowych wartości Klubu, którymi są: 

a) dbałość o własny rozwój oraz dążenie do dobrych wyników w nauce, 

b) troska o los najsłabszych, 

c) staranne wykonywanie powierzonych obowiązków. 

§2 

Cele i sposoby działania 

1. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, kulturalnej  

i społecznej.  

2. Miejscem organizacji działania Szkolnego Klubu Wolontariusza jest Szkoła Podstawowa  

im. E. Szymańskiego w Warszawie.  

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

4. Celem Szkolnego Klubu Wolontariusza jest zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz 

zaangażowanie ich w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym, a także rozwijanie 

wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących: pomocy, otwartości, 

życzliwości, bezinteresowności i wrażliwości na potrzeby innych.  

5. Szkolny Klub Wolontariusza w miarę potrzeb angażuje się również w pomoc przy organizacji  

jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym.  

 



§3 

Wolontariusze 

1. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń, który  chce służyć innym.  

2. Uczeń chcący zostać wolontariuszem musi  przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów 

na działanie w Szkolnym Klubie Wolontariusza oraz podpisać zobowiązanie wolontariusza.  

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

przedstawieniu koordynatorowi Klubu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na działalność 

wolontariacką.  

4. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską  

o innych.  

5. Członek Klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań.  

6. Członek Klubu może podejmować pracę poza godzinami zajęć edukacyjnych.  

§4 

Struktura Szkolnego Klubu Wolontariusza 

1. Działania Klubu Wolontariusza nadzoruje i koordynuje nauczyciel –opiekun.   

2. Opiekun wolontariatu podejmuje współpracę z opiekunem samorządu, wychowawcami  

i pozostałymi nauczycielami w celu zaaktywizowania uczniów w działaniach wolontariackich.  

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

mu nadzorować jej przebieg.  

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

z wykonywaną pracą.  

§5 

Obszary działania 

1. Aktywność uczniów uczestniczących w wolontariacie dotyczy poniższych obszarów:  

a) organizacji  akcji wolontariatu w środowisku szkolnym, 

b) organizacji  akcji wolontariatu w środowisku pozaszkolnym.  

2. Bieżące działania Klubu wynikają z doraźnych potrzeb , zgłaszanych w trakcie roku szkolnego.  

3. Istnieje możliwość nawiązania współpracy z instytucjami (np. Wielka Orkiestra Świąteczne 

Pomocy) w ramach organizacji i przebiegu konkretnych akcji.  

 

 

 

 



§6 

Szkolny regulamin przyznawania zaświadczeń o wolontariacie. 

1. Na zakończenie działania w Szkolnym Klubie Wolontariusza wolontariusz może otrzymać 

zaświadczenie o wolontariacie. 

2. Wolontariusz może uzyskać zaświadczenie o wolontariacie pod warunkiem systematycznej pracy 

w ramach wolontariatu lub pracy na rzecz środowiska  szkolnego lub lokalnego w wymiarze 

minimum 30 godzin na przestrzeni etapu edukacyjnego. Godziny mogą być sumowane  

z poszczególnych lat działalności. 

3. Wolontariusz może również samodzielnie i aktywnie poszukiwać miejsca, obszaru, placówki/ 

instytucji, w pomoc którym mógłby  się zaangażować i realizować zadania wolontariusza poza 

szkołą. 

4. Wolontariusz, który realizował  wolontariat poza szkołą, zobowiązany jest w terminie do  

1 czerwca danego roku szkolnego dostarczyć wychowawcy klasy zaświadczenie o odbytym 

wolontariacie. Zaświadczenie powinno zawierać nazwę placówki, pieczątkę i podpis osoby 

odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, okres, w którym wolontariusz angażował się  

w pomoc oraz ilość zrealizowanych przez niego godzin w ramach wolontariatu. 

 

Załączniki:  

1. Załącznik nr 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 do 

sumiennego i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań. 

 

……………………………………………………… 

data, czytelny podpis 

 

2.Załącznik nr 2 do Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza. 

Zgoda rodzica / opiekuna prawnego 

Wyrażam zgodę na działalność mojego  dziecka/podopiecznego …………………………………………………………  

w Szkolnym Klubie Wolontariusza, prowadzącym działalność w Szkole  Podstawowej  

im. E. Szymańskiego w Warszawie. 

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

Data,  czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 


