
Regulamin  

Szkolnego Koła Wolontariatu 

przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego  

w Rudnej Wielkiej 

 

I. Definicja wolontariatu oraz podstawa prawna jego funkcjonowania: 

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

wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 

2. Wolontariusz określany jest jako ktoś, kto dobrowolnie, bez wynagrodzenia, 

świadomie działa na rzecz innych niebędących jego bliskimi. 

3. Podstawy prawne funkcjonowania wolontariatu 

 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.). 

 

II. Idea wolontariatu: 

 

1. Idea wolontariatu kształtuje wśród uczniów postawy prospołeczne poprzez: 

 

 stwarzanie możliwości udziału w działaniach z zakresu wolontariatu,      

sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu 

społecznym, 

 wspieranie rozwoju społeczeństwa poprzez zaangażowanie dzieci i młodzieży w 

wolontariat szkolny, 

 uwrażliwienie uczniów na problemy społeczne, 

 angażowanie uczniów w pracę wolontariacką w szkole i poza nią. 

 

 

 



2. Cele, które przyświecają działalności Szkolnego Koła Wolontariatu 

 

1. Kształtowanie postaw prospołecznych. 

2. Tworzenie więzi między uczniami i nauczycielami. 

3. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz motywowanie do jej 

propagowania. 

4. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych. 

5. Wychowanie do wartości. 

6. Rozwijanie empatii i zrozumienia. 

7. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. 

8. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego. 

9. Budowanie przyjaznej i bezpiecznej atmosfery w szkole, sprzyjającej 

samorealizacji i dążeniu do rozwoju. 

10. Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi. 

 

3. Obszary działalności  Szkolnego Wolontariatu: 

 

1. Prace wynikające ze współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

stowarzyszeniami, fundacjami. 

2. Zbieranie darów rzeczowych, pomoc, pakowanie, rozdawanie według 

harmonogramu CARITAS. 

3. Opieka nad miejscami pamięci narodowej – obelisk, grobowiec rodziny Dąmbskich 

– przynajmniej raz w miesiącu. 

4. Akcje jednorazowe – wynikające z harmonogramu Samorządu Uczniowskiego  i 

CARITAS. 

5. Działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego. 

6. Działalność na rzecz świetlicy szkolnej lub oddziałów przedszkolnych: 

a.  pomoc uczniom klas młodszych w odrabianiu zadań domowych – stworzenie 

kącika edukacyjnego;  

b. cykliczne czytanie bajek; 



c. gry i zabawy planszowe, ruchowe i inne wynikające z potrzeb prowadzonych 

zajęć; 

d. przygotowanie kampanii propagującej szkolny wolontariat; 

 

4. POSTANOWIENIA: 

 

1. Opiekunowie SKW na początku roku szkolnego przeprowadzają podstawowe 

szkolenie dotyczące praw i obowiązków wolontariuszy, czym jest wolontariat oraz 

szkolenie motywacyjne. 

2. Szkolny Klub Wolontariatu opracowuje plan działań wolontariatu, aby uczniowie 

wiedzieli, jakie działania będą podejmowane w ciągu całego roku szkolnego. 

3. Wolontariusz wykonuje swoje działania w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych,  

a nie podczas lekcji. 

4. Wolontariusz powinien wyróżniać się pozytywnym zachowaniem. 

5. Wolontariusz prowadzi dokumentację, na podstawie której otrzymuje wpis na 

świadectwo – Karta Wolontariusza. 

6. Działalność wolontariacka ma swoje odzwierciedlenie na stronie internetowej 

szkoły. 

7. Wolontariusze działają za zgodą osoby dorosłej – nauczycieli lub opiekunów 

prawnych. 

 

5. NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY 

 

1. Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco-

podsumowujące, na   którym spotykają się wszyscy wolontariusze wraz  

z opiekunami w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz 

nagrodzenia za działalność wolontariacką. 

2. Formy nagradzania: 

 wyrażenie uznania słownego, 

 pochwała na forum szkoły, 



 umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki 

szkolnej, stronie internetowej szkoły, 

 wręczanie listów pochwalnych i dyplomów. 

3. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla 

działalności wolontariusza. 

4. Uczeń szkoły podstawowej może mieć przyznane trzy punkty w rekrutacji do szkół 

ponadgimnazjalnych za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza 

w formie wolontariatu lub działania na rzecz środowiska szkolnego. 

 uczeń, który może uzyskać w/w 3 punkty, powinien w szkole podstawowej 

zrealizować co najmniej 20 godzin w bieżącym roku szkolnym w 

systematycznej pracy wolontariatu lub pracy na rzecz środowiska szkolnego, 

 uczeń może realizować w/w godziny już od klasy VI szkoły podstawowej. 

5. Przeprowadzone godziny odnotowuje się każdorazowo w Karcie Aktywności 

Wolontariusza i potwierdza podpisem osoby uprawnionej. Przepracowane godziny 

sumuje się na koniec każdego roku szkolnego. Uczeń może realizować działania na 

rzecz drugiego człowieka uczestnicząc w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu 

Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej. 

6. Wolontariusz może również samodzielnie i aktywnie poszukiwać miejsca, obszaru, 

placówki, w pomoc którym mógłby się zaangażować. Uczeń może również 

proponować swoje pomysły na określone akcje, które mogą być zorganizowane w 

szkole. W razie jakichkolwiek trudności ma możliwość zwrócenia się do opiekunek 

Szkolnego Koła Wolontariatu. 

7. Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany dostarczyć 

zaświadczenie o odbytym wolontariacie najpóźniej do dnia rocznej rady 

klasyfikacyjnej w czerwcu. Zaświadczenie powinno zawierać nazwę placówki, 

pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, okres, w 

którym wolontariusz angażował się w pomoc oraz ilość zrealizowanych przez niego 

godzin. 

8. Punkty przyznaje Komisja, w skład której wchodzą: Dyrektor Szkoły, koordynatorki 

wolontariatu i wychowawca, który informuje o tym swoich uczniów. Komisja 

decyduje o przyznaniu punktów w niejasnych sytuacjach. 



9. Opiekunkami – koordynatorkami Szkolnego Koła Wolontariatu jest p. M. Urban 

oraz p. J. Wiśniewska. 

Rudna Wielka, dn. 5.02.2019 

Opr. M. Urban, J. Wiśniewska 

 

 

 

 

 


