
REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 31 w BYDGOSZCZY 

 

 

Szkoła zapewnia możliwość kształtowania postaw prospołecznych poprzez wolontariat 

uczniów, którzy aktywnie uczestniczą w życiu społecznym. Dyrektor szkoły zapewnia 

warunki do wolontariatu w szkole. Statut szkoły zawiera informacje o sposobie organizacji i 

realizacji działań w zakresie wolontariatu. 

Akty prawne: 
Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 2 ust. 

12, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 85 ust. 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21. 

Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.). 

 

 

 

 §1. Postanowienia ogólne  
 

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

wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.  

 

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

 

3. Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć 

najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania 

w środowisku szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy 

charytatywne, kulturalne, opierając się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.  

4. W Szkolnym Kole Wolontariatu mogą uczestniczyć uczniowie klas VI - VIII. 

Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę 

rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.  

 

5. Opiekę nad Kołem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora Szkoły nauczyciel (zwany 

Koordynatorem), który czuwa nad tym, aby działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły 

i Regulaminem Koła oraz prowadzi pracę formacyjną członków Koła, opierając się na 

zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. 

6. Wolontariusz może zostać wykluczony z działań za niewywiązywanie się ze zobowiązań 

Szkolnego Koła Wolontariatu. O skreśleniu z listy decyduje koordynator SKW. Powody 

skreślenia ucznia z listy wolontariuszy:  

a) Nieuzasadniona nieobecność podczas zebrań koła;  

b) Brak systematyczności i sumienności w działalności koła (akcje, warsztaty); 

 



§ 2. Cele Szkolnego Koła Wolontariatu  
 

1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem. 

2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych. 

3. Kształtowanie postaw prospołecznych. 

4. Rozwijanie empatii, zrozumienia, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w  

    podejmowanych działaniach. 

5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. 

6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego. 

7. Zdobywanie nowych doświadczeń, wszechstronnego rozwoju osobistego oraz uczenia się   

   odpowiedzialności za siebie i innych. 

8. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej. 

 

 

§ 3. Prawa wolontariusza  
 

1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.  

2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w  

    szkole i pomocy w domu oraz własnego odpoczynku. 
3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników  

    szkoły.  

4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o wykonanej  

    pracy.  

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

odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego. 

 

§ 4. Obowiązki wolontariusza  
 

1. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w 

   Wolontariacie (załącznik 1) oraz podpisać zobowiązanie wolontariusza (załącznik 2). 

2. Wolontariusz ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w spotkaniach Wolontariatu.  

3. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu. 

4. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.  

5. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.  

6. Wolontariusz jest zobowiązany zachować dyskrecję w sprawach prywatnych      

podopiecznych. 

7. Wolontariusz ma obowiązek prowadzenia „Dzienniczka Wolontariusza”, w którym 

umieszcza potwierdzenia zrealizowanych działań. 

 

§ 5. Nagradzanie wolontariuszy  
 

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

     wolontariusza.  

2. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontariacką i 

    społeczną przy ocenianiu zachowania ucznia, zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem 

    oceniania. 

3 . Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez: 

 



    a)  wyrażenie uznania słownego; 

    b)  pochwałę na forum szkoły; 
    c)  umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej,  

    d)  przyznanie dodatkowych punktów z zachowania na koniec każdego półrocza;  

    e) wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie 

        ukończenia szkoły; wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez trzy lat nauki    

        lub w okresie działania w Szkolnym Klubie Wolontariatu wypracował co najmniej   

        40 godzin wolontariatu (godziny mogą być sumowane z poszczególnych lat działalności).  

 

4. Pochwały przyznają opiekunowie wolontariatu raz w semestrze, zgodnie z  

    wewnątrzszkolnym  systemem oceniania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 
 

 

Zobowiązanie wolontariusza. 

 

Przystępując do Szkolnego Wolontariatu oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz 

zasady pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Wolontariatu Szkolnego oraz 

sumiennego i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań. 

 

…………………………………                              ……………………………………… 

(data / podpis wolontariusza)                                  (data / podpis rodzica / opiekuna) 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 
ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO NA DZIAŁALNOŚĆ W WOLONTARIACIE 

 

Wyrażam zgodę na udział córki/syna 

............................................................................................. 

w pracach wchodzących w zakres Szkolnego Koła Wolontariatu. 

Niniejszym oświadczam, że zobowiązuję się zapoznać z Regulaminem Szkolnego Koła 

Wolontariatu. 

 

                                                                  ........................................................ 

                                                        (data  / podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji działalności Szkolnego Koła Wolontariatu (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o 

Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz 883). 

 

 ................................................. 

                        (podpis rodzica / prawnego opiekuna) 


