
 

 

 

 

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,  

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela.”  

Jan Paweł II 

 

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU  

„Serce Piątki” 

 

 

§1. Postanowienia ogólne. 

 

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

instytucjom potrzebującym pomocy i wsparcia. 

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

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

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

szkoły oraz w środowisku rodzinnym i lokalnym. 

4. Szkolne Koło Wolontariatu jest grupą działającą bezpłatnie. Jest otwarte dla wszystkich osób 

wyrażających chęć pomocy innym. 

 

§2. Cele. 

 

1. Zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu. 

2. Promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, 

życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach. 

3. Rozwijanie wśród uczniów otwartości na rzecz potrzebujących pomocy, poprzez angażowanie 

ich w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym. 

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 wolontarystycznym 

w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych  

w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje. 

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

7. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej. 

8. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego. 

 

 

§3. Członkowie. 

 

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

tam, gdzie jest ona potrzebna. 

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

2a. Zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w działalności Szkolnego Koła 

Wolontariatu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Białogardzie (załącznik nr 2); 

2b. Zobowiązania Wolontariusza (załącznik nr 1); 

2c. Zgody rodziców/ prawnych opiekunów na udział dziecka w akcjach organizowanych poza 

terenem szkoły (załącznik nr 3). 

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 

wolontariuszy wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie, zgłasza własne 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. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontariackiej uprzedzając odpowiednio 

wcześniej koordynatorów. 

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

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

 

 

 



§4. Sposób  organizacji i realizacji działań. 

 

1. Opiekę nad Szkolnym Kołem Wolontariatu sprawują nauczyciele oraz wychowawcy Szkoły, 

zwani dalej koordynatorami.  

2. Koordynatorzy nadzorują pracę wolontariuszy według ogólnych zasad opieki nad uczniami oraz 

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

3. Koordynatorzy organizują spotkania członków Koła, na których wspólnie ustalają  plan pracy na 

dany rok oraz omawiają szczegółowe zadania w bieżącej pracy. 

4. 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 (załącznik nr 3). 

5. Członkowie Koła prowadzą Dzienniczek Wolontariusza, w którym odnotowuje się realizację 

powierzonych zadań oraz liczbę przepracowanych godzin. Dzienniczek przedkłada się 

opiekunowi każdorazowo po zakończeniu danej akcji. 

6. Opis zrealizowanych działań przedstawia się na: 

• stronie internetowej szkoły 

• profilu szkoły na portalu społecznościowym Facebook 

• tablicy informacyjnej Szkolnego Koła Wolontariatu 

• apelach szkolnych. 

7. Koordynatorzy sporządzają roczne sprawozdanie z działalności SKW, które przedstawiają 

Dyrektorowi szkoły. 

 

 

§6. Nagradzanie wolontariuszy. 

1. Za aktywną pracę wolontariusz może być wyróżniony poprzez: 

• wyrażenie uznania słownego przez koordynatora 

• pochwałę Dyrektora Szkoły na forum szkoły 

• otrzymanie dyplomu, nagrody książkowej 

• otrzymanie listu gratulacyjnego do rodziców. 

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

podsumowującym pracę SKW. 

3. Wolontariusz na koniec roku szkolnego otrzymuje zaświadczenie o wolontariacie, w którym 

podaje się czas pracy, przepracowaną liczbę godzin oraz zakres wykonanych działań. 

4. Osiągnięcia ucznia w aktywności społecznej realizowanej w formie wolontariatu odnotowuje się 

na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły.  



5. Przez osiągnięcie rozumie się przepracowanie na rzecz wolontariatu co najmniej 80% czasu 

przewidzianego w planie pracy Szkolnego Kola Wolontariatu na dany rok szkolny. 

 

§5. Postanowienia końcowe. 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu.  

2. Zmiana Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu powinna być zatwierdzona przez członków 

Koła.  

3. Rozwiązania Koła może dokonać Dyrektor Szkoły.  



Załącznik 1 

 
Z 

 

 

Zgoda rodziców / prawnych opiekunów na udział dziecka w działalności 

Szkolnego Koła Wolontariatu przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Białogardzie. 

 

Wyrażam zgodę na aktywny udział mojego dziecka: ……………………………………………………………… 

ucznia klasy …………………. w działaniach podejmowanych na terenie oraz poza terenem szkoły 

przez Szkolne Koło Wolontariatu przy Szkole Podstawowej Nr 5 

im. Władysława Broniewskiego w Białogardzie w roku szkolnym …………………………………………… 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Szkolnego Koła Wolontariatu, a więc 

znane są mi pojęcie, cele oraz idea szkolnego wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolna 

i bezpłatna działalność oraz charytatywny i pomocniczy charakter wykonywanych przez 

wolontariuszy świadczeń.  

 

Telefon kontaktowy do rodzica  …………………………………… 

 

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

                                                                                                    data, podpis rodziców/prawnych opiekunów 



Załącznik 2 

 

 

ZOBOWIĄZANIE WOLONTARIUSZA 

 

 

Imię i nazwisko ucznia/uczennicy ………………………………………………………………..……………….......… 

 

Deklaruję chęć dobrowolnej, bezinteresownej pracy wolontariackiej decyduję się na 

członkostwo w Szkolnym Kole Wolontariatu działającym przy Szkole Podstawowej Nr 5 

im. Władysława Broniewskiego w Białogardzie. 

 

Przystępując do Szkolnego Koła Wolontariatu oświadczam, że akceptuję jego cele oraz 

zasady pracy, jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Szkolnego Koła 

Wolontariatu, aktywnej pracy oraz sumiennego wykonywania powierzonych mi zadań zgodnie 

z harmonogramem. 

 

 

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

                                                                                                                                                   miejscowość, data, podpis wolontariusza

  

 

Potwierdzenie przyjęcia deklaracji: 

 

………………………..……………………………. 

      data, podpis koordynatorów Koła 

  



Załącznik 3 

 

ZGODA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW  

na udział dziecka w akcjach organizowanych poza terenem szkoły 

 

Na udział dziecka ………………………………………………………………….…… 

                                                                                    (imię i nazwisko dziecka) 

w akcji …………………………………………………………………………………………………. 

 

1. Gdzie: 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

2. Data, godzina: 

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

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

 

3. Miejsce zbiórki i zakończenia spotkania działania: 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

4. Harmonogram: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

5. Przydatne pomoce: 

 …………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

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

               podpis wolontariusza                                                       podpis rodziców/prawnych opiekunów 


