
REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU  

W ZESPOLE SZKÓŁ W DĘBNIE 

 

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

Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. 

Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów klas IV -VIII, którzy 

chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, 

inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy 

charytatywne i kulturalne. 

 

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. Koło działa na terenie Szkoły pod nadzorem Dyrekcji. 

6. Opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu zostaje nauczyciel lub pedagog szkolny, 

który wyrazi chęć zaangażowania się w organizowanie i monitorowanie pracy 

wolontariuszy. 

 

II. Członkowie 

1. Wolontariuszem Szkolnego Koła Wolontariatu może być uczeń kl. IV-VIII 

wyrażający chęć wolontarystycznej pomocy osobom i instytucjom potrzebującym. 

2. Wolontariusz ma prawo do: wpływania na działania Koła poprzez zgłaszanie 

własnych inicjatyw oraz pomysłów, wypowiedzenia członkostwa w Kole w 

dowolnym czasie, promocji idei wolontariatu w szkole i swoim otoczeniu. 

3. Wolontariusz ma obowiązek: uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez 

opiekunów, aktywnego angażowania się w działania związane z wolontariatem, 

wywiązywania się z podjętych obowiązków najlepiej, jak potrafi. 

 

 



III. Zadania opiekunów 

1. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów - wolontariuszy. 

2. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi 

wolontarystycznego wsparcia. 

3. Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy. 

4. Reprezentowanie wolontariuszy 

5. Przyjmowanie i odwoływanie członków Szkolnego Koła Wolontariatu. 

6. Kontakt z Dyrekcją Szkoły. 

7. Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań. 

 

IV. Cele i sposoby działania 

1. Celem Szkolnego Koła Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do 

świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą 

wolontariatu. 

2. Celem Koła jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz 

potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i 

bezinteresowności. 

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

społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego. 

4. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze 

wolontarystycznymi 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. Przygotowanie uczniów naszej szkoły do podejmowania działań wolontariackich na 

rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży 

szkolnej. 

6. Promocja idei wolontariatu w szkole. 

7. Szkolne Koło Wolontariatu angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o 

charakterze charytatywnym. 

8. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Zespół Szkół w Dębnie 

9. Szkolne Koło Wolontariatu włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego 

rodzaju imprez szkolnych. 

 

 



V. Nagradzanie wolontariuszy 

1. Pochwała koordynatora z wpisem do dziennika (punkty z zachowania) 

2. Powierzenie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań. 

3. Zaświadczenie o pracy wolontarystycznej-dla przyszłych absolwentów. 

4. Wyrażenie uznania słownego. 

5. Pochwała na forum szkoły. 

6. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla 

działalności wolontariusza. 

 

VI. Działalność informacyjna 

1. Strona internetowa szkoły. 

2. Artykuły. 

3. Informacje na tablicy informacyjnej. 

4. Plakaty okazjonalne na terenie szkoły.  

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Klubu Wolontariatu. 

2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Klubu. 

3. Rozwiązania Klubu może dokonać tylko dyrektor szkoły. 

4. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 

5. Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działania Klubu. 

6. Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu przedstawia Dyrektorowi oraz Radzie 

Pedagogicznej semestralne i roczne Sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła 

Wolontariatu. 

 


