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REGULAMIN 

SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU 

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 

 w Dębicy im. Dębickich Saperów 
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                                                           „Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, 

                                     ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, 

                                                                                      z jakim tej pomocy się udziela.” 

                                                                                                             /Jan Paweł II/ 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 

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

więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie. 

2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. 

3. Szkolny Klub Wolontariatu jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą 

pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania 

w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne. 

Jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną i otwartą  na wszystkich,                  

którzy chcą pomagać innym. 

 

II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA: 

 

1. Celem działania Szkolnego Klubu Wolontariatu jest angażowanie ludzi młodych do świadomej, 

dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu. 

2. Promowanie wśród uczniów postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, 

otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach. 

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

4. Aktywizowanie młodzieży do działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze 

regularnym i akcyjnym. Wykorzystanie  ich umiejętności i zapału w podejmowanych działaniach. 

5. Klub łączy na poziomie szkoły i jej otoczenia uczniów chętnych do niesienia pomocy z osobami                      

i środowiskami pomocy tej oczekującymi. 

6. Organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej                     

na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym  oraz lokalnym. 

7. Wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów. 

8. Zdobywanie doświadczeń w nowych działaniach. 

9. Zwiększanie samodzielności i efektywności działania młodych ludzi. 

10. Promocja idei wolontariatu w szkole. 
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11. Szkolny Klub Wolontariatu angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze 

charytatywnym (np. kwesty, koncerty charytatywne, festyny, itp.) 

12. Szkolny Klub Wolontariatu włącza się również w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju 

imprez szkolnych. 

 

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA WOLONTARIATU: 

 

1. Miejscem organizacji działania Szkolnego Klubu Wolontariatu jest Publiczna Szkoła Podstawowa              

nr 9 w Dębicy im. Dębickich Saperów. 

2. Klub bezpośrednio podlega Dyrektorowi Szkoły, jako organowi powołującemu                                               

i nadzorczo-kontrolnemu. 

3. Szkolny Klub Wolontariatu jest wewnętrzną organizacją szkoły, zatwierdzoną przez Dyrektora 

Szkoły lub Uchwałę Rady Pedagogicznej na podstawie Regulaminu i Planu działania. 

4. Dyrektor szkoły powołuje nauczyciela – Koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariatu. 

5. Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa do zawierania porozumień (umów) z wolontariuszami 

Koordynatorowi Szkolnego Wolontariatu. 

6. Opiekunami Klubu Wolontariatu są nauczyciele, którzy zgłosili chęć do opieki nad tym Klubem                      

i uzyskali akceptacje Dyrektora Szkoły. 

7. Członkami Klubu mogą być uczniowie, którzy wyrażają chęć pomocy innym, respektują                           

jego Regulamin, Kartę Etyczną Wolontariusza i których rodzice wyrazili pisemną zgodę na taką 

działalność. 

8. Nauczyciel (opiekun wolontariatu) zawiera porozumienie z wolontariuszem, czyli umowę 

wolontariacką, która zostaje podpisana przez ucznia i rodzica lub prawnego opiekuna. 

9. Na czele Klubu stoi Rada Wolontariatu, będąca organem zarządzającym Klubu, wybranym przez 

wolontariuszy na jednym z pierwszych spotkań  w nowym roku szkolnym. 

10. Do każdej akcji charytatywnej wyznacza się spośród członków wolontariusza – koordynatora. 

 

IV. ZADANIA NAUCZYCIELI – KOORDYNATORÓW: 

 

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

2. Motywowanie i wspieranie wolontariuszy w działaniach. 

3. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia. 

4. Ustalanie terminów spotkań. 

5. Reprezentowanie wolontariuszy. 

6. Przyjmowanie i odwoływanie członków Szkolnego Klubu Wolontariatu. 
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7. Kontakt z Dyrektorem Szkoły. 

8. Koordynowanie, nadzorowanie, monitorowanie działań uczniów. 

9. Odpowiednie dobieranie zadań do wolontariuszy zgodnie z ich możliwościami. 

 

V. PRAWA WOLONTARIUSZA: 

 

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

2. Ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna. 

3. Ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze, który nie utrudni mu nauki i pozwoli wywiązać się   

z obowiązków domowych. 

4. Wolontariusz może zostać skreślony z listy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Klubu 

Wolontariatu. O skreśleniu z listy decyduje opiekun szkolnego Klubu po zasięgnięciu opinii Rady 

Wolontariatu. 

5. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu, uprzedzając odpowiednio 

wcześniej opiekuna szkolnego wolontariatu. 

6. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o wykonywanej pracy. 

 

VI. OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZY: 

 

1. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców                              

lub prawnych opiekunów na działalność w wolontariacie. 

2. Po wstąpieniu do Szkolnego Klubu Wolontariatu uczestnik podpisuje zobowiązanie (umowę) 

przestrzegania zasad i regulaminu wolontariatu. 

3. Członkowie Klubu systematycznie uczestniczą w spotkaniach. 

4. Wolontariusz jest słowny i wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób odpowiedzialny, rzetelny 

i uczciwy. 

5. Obowiązkiem wolontariusza jest poinformowanie i uzyskanie zgody na podejmowanie działań                 

od opiekuna. 

6. Członkowie Klubu swoim postępowaniem starają się promować idee wolontariatu,                            

godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych. 

7. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga. 

8. Wolontariusz Szkolnego Klubu dochowuje tajemnicy w sytuacjach tego wymagających. 

9. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu działają w zespole i pomagają innym wolontariuszom. 
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VII. NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY: 

 

1. Na koniec  roku szkolnego odbywa się uroczyste spotkanie w celu podsumowania działalności, 

przedłożenia wniosków, dokonania oceny efektywności prowadzonych akcji, wskazanie obszarów 

dalszej działalności  i nagrodzenia. 

2. Członkowie Klubu zostaną nagrodzeni poprzez: 

a) wyrażenie uznania słownego, 

b) pochwałę na forum szkoły, 

c) pod koniec roku szkolnego nagrodzeni zostają najbardziej zaangażowani wolontariusze, 

d) wybór i przyznanie tytułu „Ambasador Dobra” spośród najbardziej zaangażowanych uczniów               

– wolontariuszy na koniec roku szkolnego, 

e) umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji i np. na stronie internetowej szkoły, 

f) wręczenie listów pochwalnych i dyplomów wolontariuszom i ich rodzicom (opiekunom 

prawnym), 

g) wpis na świadectwie ukończenia szkoły uzyskuje uczeń, który przez co najmniej 2 lata nauki 

systematycznie brał udział w spotkaniach Szkolnego Klubu Wolontariatu, aktywnie uczestniczył 

w podejmowanych akcjach charytatywnych w szkole i poza nią. 

3. Konkurs dla zespołów klasowych zaangażowanych w działania wolontariackie. Na koniec roku 

szkolnego zwycięska klasa otrzymuje tytuł „Serce na dłoni”. 

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

wolontariusza. 

 

 

VIII. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA: 

 

1. Strona Internetowa Szkoły, zakładka – Wolontariat. 

2. Plakaty okazjonalne na terenie szkoły. 

3. Artykuły i informacje o podejmowanych działaniach na stronie Internetowej szkoły,                          

portalach społecznościowych i w lokalnej prasie. 

4. Ulotki, wizytówki, plakietki. 
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IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

1. W szkole uroczyście obchodzony jest w dniu 5 grudnia każdego roku szkolnego 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 

2. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Klubu Wolontariusza. Rozwiązania Klubu 

może dokonać tylko Dyrektor Szkoły. 

3. Społeczność szkolna jest informowana o podejmowanych  działaniach  i zachęcana                              

do angażowania się.   

4. Uczniowie biorąc udział w działaniach z zakresu wolontariatu rozwijają postawy prospołeczne, 

aktywnie uczestniczą w życiu społeczności szkolnej  i lokalnej. 

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

wyrażające chęć pomocy innym. 

 


