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Podstawa prawna: 

1. Ustawa z 14 grudnia 2016r. zmieniająca ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59)  

– art. 68 ust.1 pkt 9, art. 85 ust. 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21). 

2. Ustawa z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2016r. poz. 1817 ze zm.). 
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I Wstęp 

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły, nauczycieli, uczniów 

i rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. 

Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Szkolne Koło 

Wolontariatu jest  skutecznym narzędziem wspierającym szkołę w realizacji podstawy programowej. 

Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością  

i troską o drugiego człowieka. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla 

konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania 

świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu 

wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich 

osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy. Działalność Koła 

Wolontariatu zakłada rozwijanie wrażliwości moralnej uczniów, między innymi poprzez wskazanie istoty 

koleżeństwa, wzajemnego szacunku, udzielanie pomocy potrzebującym i rozwijanie umiejętności 

współpracy.  

 

II Postanowienia ogólne 

1. Szkolne Koło Wolontariatu (SKW) -  bezpłatnie i dobrowolne działa na rzecz potrzebujących, 

wykraczając poza więzi rodzinno - przyjacielskie. 

2. Wolontariusz to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może 

być  każdy uczeń. 

3. SKW jest inicjatywą skierowaną przede wszystkim do uczniów klas VI-VIII i gimnazjalnych. 

Choć angażować się w niektóre działania mogą również młodsi uczniowie (decyzję o tym ,jakie to 

działania podejmują opiekunowie w porozumieniu z dyrektorem). 

4. SKW działa na terenie szkoły pod nadzorem dyrektora. 

5. SKW ściśle współpracuje z Samorządem Uczniowskim, obydwie organizacje wspierają się w 

działaniach. 

6. Z wolontariuszami, którzy stale i systematycznie pracują w szkole lub poza terenem szkoły (w 

środowisku lokalnym) oraz z ich rodzicami zostaje podpisane porozumienie, zawierające 

informacje o miejscu, czasie i zakresie obowiązków (dotyczy to uczniów, którzy ukończyli 13 

lat). 

7. Każdorazowy udział wolontariusza w akcji odbywającej się poza szkołą wymaga pisemnej zgody 

rodziców/opiekunów (nawet, jeśli wolontariusz jest pod opieką nauczycieli). 

8. Rada Wolontariatu z opiekunami i w porozumieniu z dyrektorem zastrzega sobie prawo wyboru 

instytucji lub organizacji, którym pomaga (nie ma na to wpływu kolejność zgłoszeń). 
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III Struktura Koła Wolontariatu 

1. Opiekę nad SKW sprawują wyznaczeni przez dyrektora lub chętni nauczyciele.  

2. Opiekunowie SKW wraz z Samorządem Uczniowskim wyłaniają Radę Wolontariatu spośród 

chętnych uczniów klas VI-VIII i gimnazjalnych – po jednym lub po dwóch uczniów z każdej 

klasy. 

3. Rada Wolontariatu organizuje i koordynuje działania, diagnozuje potrzeby, planuje działania, dba 

o uaktualnianie informacji zamieszczanych na gazetce ściennej i stronie internetowej szkoły. 

4. Członkowie SKW to wszyscy chętni uczniowie z klas VI-VIII i gimnazjalnych. W niektóre 

działania SKW mogą włączyć się młodsi uczniowie, ale o tym, jakie to działania decydują 

opiekunowie w porozumieniu z dyrektorem. 

5. Członkowie SKW oraz opiekunowie ściśle współpracują z zespołem nauczycieli jak również 

bezpośrednio podlegają  dyrektorowi szkoły.  

 

 

IV Cele i działania 

1. Pomoc innym. 

2. Nabywanie doświadczenia. 

3. Poznawanie nowych ludzi. 

4. Ukazanie alternatywnego sposobu na spędzanie czasu wolnego. 

5. Kształtowanie postaw. 

6. Organizacja akcji społecznych i woluntarystycznych. 

7. Przekazywanie wiedzy na temat wolontariatu społeczności szkolnej. 

8. Współpraca z dyrektorem szkoły. 

9. Działalność promocyjna – gazetki, fotoreportaże z akcji itp. 

10. Organizowanie spotkań dla uczniów. 

11. Informowanie społeczności szkolnej o planowanych działaniach SKW. 

12. Pomoc w nauce słabszym uczniom. 

13. Animacje dla dzieci. 

14. Działania członków SKW w środowisku szkolnym i lokalnym. 
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V Obszary działania 

1. Środowisko szkolne – działania w tym obszarze będą odbywały się pod nadzorem opiekunów 

SKW,  innych nauczycieli lub rodziców) na terenie szkoły i poza nią. Do działań tych zaliczyć 

można m. in. „Pomoc koleżeńską”, akcje artystyczne dla przedszkolaków, opiekę nad Grobem 

Nieznanego Żołnierza, przeprowadzenie zbiórek darów, współpracę z różnymi instytucjami, 

zbiórkę nakrętek na rzecz Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie, zbiórkę makulatury. 

  

2. Środowisko lokalne – działania w tym obszarze będą odbywały się w organizacjach (np. ZHP, 

OSP) lub instytucjach na terenie gminy i powiatu, będą to również działania na rzecz społeczności 

lokalnej (np. dbanie o miejsca pamięci narodowej na terenie gminy, odwiedzanie osób starszych, 

samotnych). Opiekę nad wolontariuszami podczas tych działań sprawują przedstawiciele 

organizacji, instytucji lub rodzice wolontariuszy. 

 

VI Zapisy dotyczące wolontariuszy 

1. Członkowie SKW mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i pomoc  

w domu.  

2. Członek SKW kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską  

o innych.  

3. Członek SKW systematycznie uczestniczy w pracach, a także w spotkaniach dla wolontariuszy. 

4.  Każdy członek SKW stara się aktywnie włączyć w działalność, zgłaszać własne propozycje  

i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.  

5. Każdy członek SKW swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być 

przykładem dla innych.  

6. Każdy członek SKW stara się przestrzegać zasad zawartych w regulaminie.  

7. W przypadku, kiedy uczeń nie wykaże się zainteresowaniem pracą  w SKW lub też nie będzie 

przestrzegał zasad regulaminu, może opuścić SKW bez konsekwencji. 
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VII Prawa i obowiązki wolontariuszy 

1. 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 opiekunów decyzje, 

• rezygnacji z udziału w SKW bez podania przyczyny. 

2. 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, 

• zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych, 

• brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które mają na celu rozwijanie 

wolontariuszy. 

 

VIII Formy nagradzania 

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

z zachowania (w zależności od stopnia zaangażowania będzie to jednorazowy wpis punktów 

dodatnich, bądź przyznanie od 5 do 20 punktów na koniec semestru/roku). 

2. Pochwała dyrektora szkoły podczas apelu. 

3. Nagroda książkowa na zakończenie szkoły dla najaktywniejszych wolontariuszy. 

4. Uczniowie klas III gimnazjum otrzymują informację o zaangażowaniu w wolontariat na 

świadectwie szkolnym. 
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IX Zadania koordynatorów/opiekunów 

1. Pomoc w planowaniu rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów wolontariuszy. 

2. Kontakt z instytucjami koordynującymi wolontariat w kraju (np. Centrum Wolontariatu). 

3. Promowanie idei wolontariatu. 

4. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia. 

5. Organizacja spotkań wolontariuszy. 

6. Prowadzenie dokumentacji. 

7.  Reprezentowanie wolontariuszy 

8.  Przyjmowanie i odwoływanie członków SKW. 

9.  Kontakt z dyrektorem szkoły. 

10.  Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań. 

11. Przekazywanie informacji rodzicom. 

12. Sporządzanie sprawozdań z działalności na koniec roku/semestru. 

13. Dokonywanie ewaluacji. 

 


