
                                                                         
 
  
 

        
KOŁO WOLONTARIATU 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH 
W MYSIADLE 

 

 

MOTTO SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 
 

,,Wolność czynu leży w nas i nie może być nadana.” St. Żeromski 
 

 
 

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Wolontariat – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych osób lub 

całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 
2.  Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie 
i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji 
pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach 
społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej 
działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa. 

3. Wolontariuszami Szkolnego Koła Wolontariatu Szkoły Podstawowej w Mysiadle mogą być 
uczniowie klas VI, VII i VIII szkoły podstawowej respektujący zasady Koła, po uprzednim 
przedstawieniu opiekunowi Koła pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką.  

 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU – STRUKTURY 

1. Opiekę nad Kołem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora Szkoły nauczyciel, który czuwa 
nad tym, aby działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Koła. 

2. Opiekun wolontariatu podejmuje współpracę z opiekunem samorządu, wychowawcami 
i pozostałymi nauczycielami oraz może liczyć na ich pomoc w angażowaniu uczniów 
w działania wolontariatu.  

3. Opiekun wolontariatu wyznacza spośród chętnych wolontariuszy lidera każdej akcji, który 
pomaga mu nadzorować jej przebieg.  

4. Liderzy są w stałym kontakcie z opiekunem i zgłaszają mu wszystkie problemy związane 
z wykonywaną pracą. 

5. Członkowie Koła (zwani wolontariuszami) mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie 
utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Praca_(dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87_cz%C5%82owieka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo


ZADANIA, CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 
 

ZADANIA 
 
Szkolne Koło Wolontariatu ma za zadanie pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie 
na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać 
różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.  
 

CELE 
1. Zapoznawanie i promowanie idei wolontariatu wśród społeczności szkolnej.  
2. Angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym. 
3. Promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, 

życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach. 
 

SPOSOBY DZIAŁANIA 
 

1. Organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, 
kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym. 

2. Tworzenie przestrzeni dla służby wolontariackiej poprzez organizowanie konkretnych 
sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji. 

3. Pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontariackim 
w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych 
w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje. 

4. Wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej. 
5. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i innych osób 

chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy wg. możliwości.  
6. Angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze 

charytatywnym. 
                               

PRAWA WOLONTARIUSZA 
 

1. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy: 
wpis na świadectwie ukończenia szkoły jest możliwy po przepracowaniu na rzecz 
wolontariatu  co najmniej dwóch lat (nie dotyczy obecnych klas ósmych w roku 
szkolnym 2021/22) i wypracowaniu 40 godzin. O przyznaniu wpisu na świadectwie 
decyduje dyrektor w porozumieniu z opiekunami wolontariatu.  

2. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Koła 
Wolontariatu Szkolnego. 

3. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych 
z wykonywaną pracą. 

4. Wolontariusz ma prawo do odmowy wykonania zadania, będącego w konflikcie z jego 
przekonaniami.  

5. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.  
6. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając 

odpowiednio wcześniej opiekuna Koła Wolontariatu Szkolnego.  
7. Wolontariusz może samodzielnie i aktywnie poszukiwać miejsca, obszaru, 

placówki/instytucji, w pomoc którym mógłby się zaangażować i realizować zadania 
wolontariusza poza szkołą. 

 



OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA 
 

1. Praca wolontariusza opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.  
2. Wolontariusz może podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni mu nauki i pozwoli 

wywiązywać się z obowiązków.  
3. Wolontariusz kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską 

o innych.  
4. Każdy wolontariusz systematycznie wpisuje do Karty Aktywności Wolontariusza wykonane 

prace. Każdy wpis musi być potwierdzony podpisem opiekuna wolontariatu, innego 
nauczyciela, bądź osoby lub instytucji, na rzecz której wolontariusz działa, nie później 
niż po upływie dwóch tygodni od wykonania pracy. (Honorujemy tylko wpisy na 
szkolnych kartach wolontariatu). 

5. Wolontariusz uczestniczy w pracy Koła, a także w spotkaniach i warsztatach dla 
wolontariuszy.  

6. Wolontariusz stara się aktywnie włączyć w działalność Kola, zgłaszać własne propozycje 
i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.  

7. Wolontariusz swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie 
reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych.  

8. Wolontariusz daje przykład właściwego zachowania w oparciu o Regulamin Szkolny 
i ogólnie przyjęte normy moralne. 

9. Wolontariusz zobowiązany jest do dokumentowania przepracowanych godzin w Karcie 
Aktywności Wolontariusza, którą zobowiązany jest dostarczyć opiekunowi  Koła do dnia 
1 czerwca danego roku szkolnego. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza. 

 
 

 

                                                                   
                  

                  Zobowiązanie wolontariusza 
 

Przystępując do Szkolnego Klubu Wolontariusza oświadczam, że znam i akceptuję 
jego cele oraz zasady pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Szkolnego 
Klubu Wolontariusza oraz sumiennego i bezinteresownego wykonywania  powierzonych 
mi zadań w określonym terminie. 

                                                                      
                                                                                                                 
                                                                           …………………………………..  
                                                                                    data, czytelny podpis, klasa 

 
 

 
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza  
 

 

                                                          
 

     Zgoda rodzica/opiekuna prawnego 
 
                Wyrażam zgodę na działalność mojego dziecka/podopiecznego  
 
                    ……………………………………………………, ucznia klasy ………….. 
 

                                  w Szkolnym Klubie Wolontariusza 



 

 
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                         …………………………………..  
                                                                                                                              data, czytelny podpis, klasa 

                              
                                                             

 
 
Załącznik nr 3   Karta Aktywności Wolontariusza 
 

                                                                       

               Karta Aktywności Wolontariusza 
 
  …………………………………………………………………………………. 
                                                                   (imię, nazwisko i klasa) 

 
                  Data Rodzaj wykonanego 

zadania 
    Czas trwania pracy Potwierdzenie 

wykonania zadania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
POMYSŁY NA ZADANIA: 

 

1. Szerzenie idei wolontariatu wśród społeczności szkolnej i lokalnej: 

a) działalność informacyjna  
- pogadanki w młodszych klasach 
- strona internetowa Szkolnego Wolontariatu  
- wiadomości na tablicy informacyjnej Szkolnego Koła Wolontariatu  
- plakaty okazjonalne na terenie szkoły. 
 

2. Udział w spotkaniu z wolontariuszami pracującymi w schronisku ,,Azyl”. 

3. Coroczna zbiórka na rzecz schronisk dla zwierząt (zbieranie karmy - akcja prowadzona 
zarówno wśród społeczności szkolnej i lokalnej.  

4. Akcja Bezpieczny Pies Przyjaciel, której celem jest uczenie dzieci rozumienia natury 
i potrzeb psów oraz przekazanie wiedzy na temat: "Jak ustrzec się przed psią agresją". 

5. Organizacja na terenie szkoły warsztatów z pierwszej pomocy  (szerzenie świadomości 
o tym, jak ważna jest pierwsza pomoc i jakie znaczenie mają pierwsze cztery minuty po 
wypadku/ zasłabnięciu). 

6. Udział w Finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  

7. Współpraca z Samorządem Uczniowskim (wspieranie się w działaniach, podejmowanie 
wspólnych inicjatyw). 

8. Praca z osobami starszymi z Domu Pomocy Społecznej w Mysiadle (wg. potrzeb). 

9. Udział w akcji DKMS. 

10.  Włączenie się w Dni Misyjne. 

11.  Pomoc w organizacji kiermaszów świątecznych. 

12. Udział w akcji „Poduszka dla maluszka”, która polegała na zbiórce poszewek na poduszki / 
poduszek dla dzieci ze szpitala onkologicznego. 

13.  Zorganizowanie obchodów Dnia Wrażliwości (21 marca).  

14. Promowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów, mieszkańców Mysiadła (zorganizowanie 
zabaw ruchowych dla dzieci z klas 0-3). 

15.  Udział w akcji ,,Czytam z klasą”. 

16.  Udział w akcjach ,,Koleżeńskie korepetycje”. 

17.  Udział w akcji ,,Szlachetna paczka” (pomoc w segregowaniu i pakowaniu rzeczy). 

18.  Udział w konkursach na portalu wybieramwiedze.pl 



19.  Pomoc dla domów zastępczych: 

https://www.domydziecka.org/potrzebujemy_pomocy,1.html?fbclid=IwAR0cfWsqiKOuVU
W9NB0dMxHXYUlgRjcD3IHWPbX5edgRlyWMeDo9TDH6jtc 

 


