
REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

przy Szkole Podstawowej nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.) 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza relacje 

2. rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 

3. Wolontariusz Szkolnego Koła Wolontariatu działa na zasadach wolontariatu. 

Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego. 

4. Szkolny Klub Wolontariatu jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie osoby 

wyrażające chęć pomocy innym.  

5. Koło działa na terenie Szkoły pod nadzorem Dyrekcji. 

6. Opiekę nad Kołem sprawuje wyznaczony przez Dyrekcję Szkoły Koordynator, który dba 

formację wolontariuszy oraz nadzoruje ich pracę. 

  

II. Cele 

1. Rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwości na potrzeby innych, 

zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności. 

2. Włączanie uczniów w działalność wolontaryjną na rzecz potrzebujących, szczególnie na 

rzecz lokalnych instytucji pomocowych. 

3. Wspieranie inicjatywy uczniów na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. 

4. Zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności społecznych. 

5. Rozbudzanie wrażliwości dzieci na ludzką krzywdę. 

6. Motywowanie do działań altruistycznych i bezinteresownych. 

7. Szerzenie idei wolontariatu jako sposobu na życie. 

8. Podnoszenie poczucia własnej wartości. 

9. Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie. 

10. Nawiązywanie kontaktów z organizacjami społecznymi działającymi na rzecz 

środowiska. 



III.  Zadania 

 

1. Koło prowadzi szkolenia i warsztaty dla członków, dba o ich nieustanny rozwój. 

2. Koło przynajmniej raz do roku organizuje spotkanie podsumowująco-nagradzające. 

3. Do form działania Klubu można zaliczyć: 

 tworzenie wyrobów artystycznych na potrzeby akcji charytatywnych podczas zajęć 

w Szkolnym Kole Wolontariatu; 

 współpraca z Polskim Towarzystwem Opieki Paliatywnej „Hospicjum Palium”, w tym 

udział w akcjach charytatywnych na rzecz Hospicjum Palium (np. malowanie motyli 

dla Hospicjum, dekorowanie pierników podczas urodzin Motylego wolontariatu); 

 współpraca z Caritas (np. zbiórki żywności); 

 zbiórki darów rzeczowych; 

 zbiórki pieniędzy do puszek (np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy); 

 udział w akcjach charytatywnych; 

 udział w wydarzeniach kulturalnych – koncerty, spektakle, przedstawienia; 

 organizacja wydarzeń kulturalnych na rzecz potrzebujących – przedstawień, 

koncertów; 

 promocję wolontariatu w lokalnym środowisku.  

 

IV.  Członkowie 

 

1. Wolontariuszem Szkolnego Koła Wolontariatu może być każdy uczeń SP61 w Poznaniu 

wyrażający chęć wolontaryjnej pomocy osobom potrzebującym. 

2. Wolontariusz podpisuje stosowne porozumienie o działaniach w Szkolnym Kole 

Wolontariatu. W imieniu Wolontariusza niepełnoletniego stosowne porozumienie 

podpisuje jego Rodzic/ Opiekun prawny. 

3. Prawa wolontariusza: 

 posiadanie dokumentu potwierdzającego członkostwo w Kole, 

 wpływanie na działania Koła poprzez zgłaszanie własnych inicjatyw oraz pomysłów, 

 wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków 

wolontariatu, 

 każdy może przystąpić do Szkolnego Koła Wolontariatu, jak i od niego odejść, 

uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekunów wolontariatu szkolnego. 



 

4. Obowiązki wolontariusza: 

 członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach 

wolontariatu, a także spotkaniach i warsztatach, 

 wolontariusz jest przeszkolony i przygotowany do różnych zadań wynikających 

z charakteru działań wolontaryjnych, 

 wolontariusze  aktywnie angażują się w działania Koła, 

 wolontariusze wywiązują się z podjętych na rzecz Koła obowiązków najlepiej, jak 

potrafią, 

 członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać 

kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów, przestrzegać zasad etyki, 

 wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie 

Regulaminu Szkolnego Wolontariatu, 

 wszystkie działania podejmowane przez wolontariusza zostają potwierdzone przez 

nauczyciela lub pracownika placówki (czytelny podpis) w Karcie Wolontariusza, 

 podczas koncertów i akcji obowiązuje strój odświętny i schludny wygląd, 

wolontariusze i opiekunowie podczas trwania akcji mają obowiązek posiadania 

identyfikatorów dostarczonych przez organizatorów. 

 

 

V. Nagradzanie wolontariuszy 

 

 

1. Pochwała Koordynatora Wolontariatu z wpisem do e- dziennika. 

2. Wręczenie dyplomu wolontariuszowi na uroczystości szkolnej, 

3. Pochwała Dyrektora Szkoły. 

4. Powierzenie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań. 

5. List gratulacyjny do Rodziców 

 

VI.  Zasady przyznawania punktów za pracę w wolontariacie 

 

 

1. Punkty przyznają opiekunowie wolontariatu na koniec roku szkolnego. 

2. Wolontariusz otrzyma zaświadczenie o udziale w Kole Wolontariatu pod warunkiem 

wypracowania w ciągu roku szkolnego 30 godzin. 



3. Zaświadczenia wydane przez innych organizatorów wolontariatu zostaną uwzględnione 

przez szkołę i Koordynatora Koła Wolontariatu. 

4. Wolontariusz może wypracować godziny poprzez: 

 aktywny udział w akcjach charytatywnych, ekologicznych, przyrodniczych lub 

kulturalnych różnego typu, 

 pomoc w nauce kolegom pod nadzorem nauczyciela, zajęcia charytatywne, 

ekologiczne, przyrodnicze lub kulturalne organizowane przez szkołę (pod nadzorem 

nauczyciela), 

 pomoc w organizacji i przeprowadzeniu inicjatyw w świetlicy szkolnej lub biblioteki 

szkolnej (np. konkursy, imprezy okolicznościowe, zbiórki, pomoc dzieciom 

w odrabianiu lekcji, jako animator zabawy w świetlicy, pomoc w bibliotece szkolnej 

itp.). 

 

VII. Zadania koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariatu 

 

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

2. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wolontaryjnego 

wsparcia. 

3. Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy. 

4. Reprezentowanie Koła. 

5. Przyjmowanie i odwoływanie członków Koła. 

6. Wystawianie zaświadczeń potwierdzających udział w Kole Wolontariatu i przekazywanie 

ich wychowawcom uczniów przed Radą Klasyfikacyjną na zakończenie roku. 

7. Kontakt z Dyrekcją Szkoły. 

8. Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu. 

2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Koła. 

3. Rozwiązania Koła może dokonać tylko Dyrekcja Szkoły w porozumieniu z Samorządem 

Uczniowskim. 

4. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.  


