
 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

„SERCE PIĄTKI” 

 

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,  

z jakim tej pomocy się udziela.”  

Jan Paweł II 

§1. Postanowienia ogólne. 

 

1. Wolontariat - to bezpłatna i dobrowolna działalność, skierowana napomoc osobom oraz 

instytucjom potrzebującym pomocy i wsparcia. 

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

3. Miejscem organizacji działań Szkolnego Koła Wolontariusza jest Szkoła Podstawowa Nr 5  

im. Władysława Broniewskiego w Białogardzie. Szkolne Koło Wolontariatu działa na terenie 

i poza terenem Szkoły. 

4. Szkolne Koło Wolontariatu jest grupą działającą bezpłatnie. Jest otwartadla wszystkich 

osób wyrażających chęć pomocy innym. 

5. Opiekę nad Kołem sprawują koordynatorzy, którzy nadzorują pracę wolontariuszy oraz 

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

6. Przed realizacją każdej akcji opracowany zostanie szczegółowy harmonogram działań. Po 

zapoznaniu z nim rodzice/opiekunowie prawni każdorazowo wyrażają zgodę na udział 

dziecka w poszczególnej akcji.  

§ 2. Cele działania. 

1. Rozwijanie wśród uczniów wrażliwości,życzliwości oraz otwartości na rzecz potrzebujących 

pomocy, poprzez angażowanie ich w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym. 

2. Wdrażanie uczniów do aktywnych i autorskich działań na rzecz społeczności szkolnej  

i lokalnej. 



3. Zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu, promocjaidei w szkole poprzez: 

 stronę internetową Szkoły 

 profil Szkoły na portalu społecznościowym Facebook 

 informacje na tablicy informacyjnej Szkolnego Koła Wolontariatu 

 plakaty okazjonalne na terenie Szkoły 

4. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.  

5. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. 

  

§ 3. Członkowie. 

 

1.Wolontariuszem może zostać każdy  uczeń, który dobrowolnie i bezinteresownie niesie 

pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna. 

2. Warunkiem wstąpienia do Koła Wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej deklaracji 

o realizacji celów wolontariatu orazprzestrzegania regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu, 

do której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów. 

3. Członkowie Koła mogą podejmować pracę wolontariacką w wymiarze, który nie utrudni im 

nauki, własnego odpoczynku i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych. 

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

o innych. Jest słowny, wywiązuje się rzetelnie i sumiennie z podjętych przez siebie 

zobowiązań. 

5. Członek Koła systematycznie i aktywnie uczestniczy w pracach Koła, a także w spotkaniach 

dla wolontariuszywykorzystując swoje zdolności i doświadczenie, zgłaszawłasne propozycje i 

inicjatywy. 

6. Członek Koła swoim postępowaniem promuje ideę wolontariatu, godnie reprezentuje 

swoją szkołę oraz jest przykładem dla innych. 

7. Wolontariusz podczas wykonywania działań wolontariackich przestrzega zasad 

bezpieczeństwa oraz higieny. 

8. Opiekę podczas działań wolontariuszy sprawują koordynatorzy według ogólnych zasad 

opieki nad uczniami. 

9. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontariackiej uprzedzając odpowiednio 

wcześniej koordynatorów. 



10. Członek Koła może zostać wykluczony z działań za niewywiązywanie się ze zobowiązań 

Szkolnego Koła Wolontariatu. O skreśleniu z listy decydują koordynatorzy SKW. 

 

§ 4. Nagradzanie wolontariuszy. 

1. Nagradzanie wolontariuszy odbywa się raz, pod koniec roku szkolnego, na spotkaniu 

podsumowującym pracę SKW. 

2. Za aktywną pracę wolontariusz może być wyróżniony: 

 wyrażeniem uznania słownego 

 pochwałąDyrektora Szkoły na forum szkoły 

 otrzymaniem dyplomu, listu gratulacyjnego do rodziców  

 otrzymaniem nagrody książkowej 

 podwyższona ocena z zachowania 

Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności 

Wolontariusza. 

 

§5. Postanowienia końcowe. 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu.  

2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Koła.  

3. Rozwiązania Koła może dokonać Dyrektor Szkoły.  

4. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.  

5. Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działania Koła. 

 

 

 

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu: 

Magdalena Zwolińska 

Jolanta Jesiołkiewicz 


