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Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, 
 lecz przez to, czym dzieli się z innymi". 

Jan Paweł II 

  

& 1 
Podstawa prawna  

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.). 

 
                                                            & 2 

Postanowienia ogólne 

Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, 
wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie. 

Wolontariusz - to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem 
może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. 

Szkolnego Koła 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. 

Szkolne Koła Wolontariatu działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora i włącza się 
 na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo–wychowawczą, 
prowadzoną przez szkołę oraz związane z nią organizacje samorządowe i pozarządowe. 

  

& 3 

Cele działania 

1. Zapoznanie z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie. 
2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych. 
3. Przygotowanie do podejmowania pracy jako wolontariusz. 
4. Kształtowanie postaw prospołecznych. 
5. Rozwijanie empatii, zrozumienia. 
6. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. 
7. Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności. 
8. Wzbogacanie tradycji szkoły. 
9. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej. 
10. Zawieranie trwałych przyjaźni. 



11. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego. 
12. Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi. 
13. Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń. 
14. Rozwijanie zainteresowań. 
15. Zdobywanie nowych doświadczeń. 
16. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych. 

& 4 

Obszary działania 

            Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko 
szkolne i środowisko pozaszkolne, które będą modyfikowane w zależności od pomysłów 
uczniów i potrzeb instytucji lokalnych. 

Środowisko szkolne: Organizacja różnych akcji po uprzedniej decyzji koordynatorów, 
opiekunów i członków tego klubu. 

Środowisko lokalne: Nawiązanie kontaktów z instytucjami lokalnymi i określenie działań na 
ich rzecz. 

& 5 

Struktura Szkolnego Koła Wolontariatu 

W skład Szkolnego Koła Wolontariatu wchodzą: 

1. Opiekun lub opiekunowie Koła (nauczyciel lub nauczyciele wyznaczeni przez 
dyrektora szkoły). Do ich głównych zadań należy: 

2. promocja idei wolontariatu wśród uczniów i ich rekrutacja, 
3. wyznaczanie zadań odpowiednich do profilu i zainteresowań wolontariusza, 
4. nadzorowanie pracy wolontariuszy, 
5. przygotowanie stanowiska pracy oraz samego wolontariusza do pracy, 
6. określenie warunków współpracy, 
7. dopilnowanie wszelkich formalności ( np.  ubezpieczenie, umowa z instytucjami, 

zgody rodziców), 
8. utrzymywanie stałego kontaktu z wolontariuszami, 
9. nagradzanie i podtrzymywanie motywacji wolontariusza, 
10. rozwiązywanie trudnych sytuacji. 
11. Rada Szkolnego Koła Wolontariatu (wybrana spośród najbardziej zaangażowanych 

uczniów przez opiekuna/opiekunów koła oraz opiekuna/opiekunów samorządu 
uczniowskiego). Rada podejmuje współpracę z opiekunem Samorządu 
Uczniowskiego, wychowawcami i pozostałymi nauczycielami oraz może liczyć na ich 
pomoc 
 w angażowaniu uczniów w działania wolontariatu. Odpowiada m.in. za wyznaczanie 
kierunków prac koła, organizację spotkań wolontariuszy, określanie terminów 
realizacji zadań. 

12. Członkowie Koła – uczniowie szkoły. 
13. Opiekun SKW wyznacza spośród chętnych wolontariuszy lidera każdej akcji, który 

staje się jej koordynatorem; nadzoruje jej przebieg. 

& 6 
Wolontariusze 



1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym. 
2. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być młodzież szkolna respektująca 

zasady Koła, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Koła pisemnej zgody rodziców 
na działalność w wolontariacie.                  

3. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. 
4. Każdy członek Koła stara się przestrzegać zasad zawartych w regulaminie Koła. 
5. W przypadku, kiedy uczeń nie wykazuje zainteresowania i zaangażowania w działania 

Koła lub też nie będzie przestrzegał zasad regulaminu, może opuścić SKW bez 
konsekwencji.                                                                                        

Każdy członek SKW ma prawo do: 

 jasno określonego zakresu obowiązków, 
 prośby o pomoc, 
 wnoszenia nowych pomysłów, 
 ciągłego rozwijania swoich umiejętności, 
 ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu  zadaniami, 
 wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje. 
 zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw, wykorzystując swoje zdolności 

i doświadczenie. 

  

Każdy członek SKW ma obowiązek: 

 być osobą odpowiedzialną, 
 sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania, 
 być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji, dla której pracuje, 
 może podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym nauki i innych obowiązków 
 zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych, 
 brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które mają na celu 

rozwijanie wolontariuszy, 
 swoim postępowaniem starać się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla 

innych. 

& 7 
Nagradzanie wolontariuszy 

Formy nagradzania: 

 Pochwała opiekuna SKW z wpisem do dziennika. 
 Pochwała dyrektora szkoły. 
 List gratulacyjny do rodziców. 
 Nagroda książkowa dla najaktywniejszych wolontariuszy na zakończenie szkoły. 
 Uczniowie kończący szkołę, otrzymują zaświadczenie o działalności w SKW, 

wychowawca  odnotowuje to na świadectwie szkolnym. Ta informacja przekłada się 
na przyznanie  dodatkowych punktów, które  są brane pod uwagę przy rekrutacji 
  do szkół średnich. 

 Uczeń, który jest wolontariuszem i realizuje określone zadania, może mieć 
podwyższoną ocenę z zachowania. 

  



&8  

Działania Szkolnego Koła Wolontariatu 

Planowane zadania szczegółowe : 

 udział w akcjach charytatywnych prowadzonych na terenie szkoły- zbiórki pokarmów 
dla schroniska dla bezdomnych zwierząt, okularów, zakrętek, starych telefonów, 
maskotek; 

 pomoc przy organizacji akcji misyjnych; 
 stała współpraca z Seniore  Residence ; 
 współpraca z fundacją „ Nasz dom”; 
 udział w akcjach organizowanych przez fundację Okaż Serce Dzieciom i Osobom 

Niepełnosprawnym; 
 Współpraca z Regionalnym Centrum Wolontariatu; 
 pomoc w świetlicy szkolnej; 
 przygotowanie kart okolicznościowych dla pensjonariuszy DPS; 
 zorganizowanie pomocy dla uczniów mających trudności w nauce-w miarę potrzeb; 
 szukanie osób potrzebujących i udzielanie im pomocy - w miarę potrzeb. 

  

&9 

Postanowienia końcowe 

1. Szkolne Koło Wolontariatu powołuje Dyrektor szkoły. 
2. SKW wchodzi w skład Samorządu Uczniowskiego i ściśle z nim współpracuje. 
3. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu 
4. Regulamin stanowi integralną część Statutu Szkoły. 
5. Zmiana regulaminu powinna być skonsultowana z członkami SKW. 
6. Rozwiązania SKW może dokonać tylko Dyrektor Szkoły. 
7. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 

 


