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REGULAMIN  SZKOLNEGO  KOŁA  WOLONTARIATU 
w Szkole Podstawowej nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu 

Motto: 

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, 

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, 

z jakim tej pomocy się udziela.” 

                                                                             Św.  Jan Paweł II. 

§ 1. 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. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, 

gdzie taka pomoc jest potrzebna. 

4. Szkolne Koło  Wolontariatu jest inicjatywą uczniów Szkoły, 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. 

 § 2. Szkolne  Koło Wolontariatu zwane dalej SKW, nie posiada rozbudowanej struktury 

organizacyjnej. 

1. Członkami Klubu mogą być uczniowie Szkoły, którzy respektują zasady Koła. 

2. Opiekunem SKW zostaje nauczyciel lub pedagog szkolny, który wyrazi chęć 

zaangażowania się w organizowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy. 

§ 3. Szkolne Koło Wolontariatu ma określone cele i sposoby działania. 

1. Celem SKW jest: 

1) zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy 

innym, zapoznanie z ideą wolontariatu; 

2) rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących 

pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości  

i bezinteresowności; 

3) aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego 

i środowiska naturalnego; 
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4) wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze 

wolontariackim,  wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły 

i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży 

chętnej do niesienia pomocy osobom i środowiskom pomocy tej oczekującym; 

5) przygotowanie uczniów naszej szkoły do podejmowania działań wolontariackich 

na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego; 

6) spieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 

7) promocja idei wolontariatu w szkole. 

2. SKW angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze 

charytatywnym. 

3. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Szkoła Podstawowa nr 18 w Kaliszu  

ul. Podmiejska 9a,  a także środowisko lokalne. 

4. SKW włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez szkolnych. 

5. Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie podsumowujące, na   którym 

spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunami w celu przypomnienia misji 

wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia za działalność wolontariacką. 

§ 4.  Wolontariusz może zostać nagrodzony za swoją działalność w SKW.  

1. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie  

dla działalności wolontariusza. 

2. Ustala się formy nagradzania wolontariuszy:  

1) uznania słownego, 

2) pozytywna uwaga (pochwała) w e-dzienniku, 

3) pochwała na forum szkoły, 

4) wyróżnienie poprzez umieszczenie imienia i nazwiska wolontariusza  

w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej, 

5) wręczanie listów pochwalnych i dyplomów, 

6) nagroda rzeczowa, 

7) wpis na świadectwie. 

3. SKW wybiera uczniów do nagród i ustala formę nagrody dla poszczególnego, 

wytypowanego ucznia, podczas spotkania podsumowującego, o którym mowa  

w § 3 ust. 5.  

§ 5  Uczeń ma prawo do wpisu na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (§ 4,  

ust. 2, pkt. 7) działalności wolontariackiej, która umożliwia zdobycie dodatkowych 

punktów podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej, na zasadach określonych  

w rekrutacji do szkół podstawowych. 
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1. Prawo to uzyskuje w sytuacji, gdy spełni minimum jeden z warunków: 

1) co najmniej dwa lata szkolne w II etapie edukacyjnym, czynnie uczestniczył  

w działaniach SKW i aktywnie uczestniczył w minimum dwóch akcjach  

o charakterze wolontariatu zorganizowanym przez SKW; 

2) co najmniej w  całym ostatnim roku nauki czynnie uczestniczył w działaniach 

SKW i był pomysłodawcą i organizatorem lub współorganizatorem minimum 

jednej akcji wolontariackiej; 

3) realizował i uczestniczył w działaniach o charakterze wolontariatu poza szkołą 

spełniając warunki: 

a. zainicjował akcję z udziałem członków SKW związaną z charakterem 

swojego pozaszkolnego działania wolontariackiego, 

b. do dnia 1. czerwca danego roku szkolnego przedstawił stosowne 

zaświadczenie opiekunowi SKW,  

-  zaświadczenie zawierać musi: nazwę placówki/instytucji, pieczątkę  

i podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, okres,  

w którym wolontariusz angażował się w pomoc oraz ilość 

zrealizowanych przez niego godzin lub rodzaj działań o charakterze 

wolontariatu. 

2. Opiekun SKW do dnia klasyfikacji końcoworocznej informuje wychowawców klas    

o uczniach, którzy spełnili warunki do uzyskania wpisu na świadectwie 

ukończenia szkoły o działalności wolontariackiej. 

§ 5. Prawa i obowiązki wolontariusza 

1. Wolontariusz ma prawo do: 

1) zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw, 

2) podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy  

w domu oraz własnego odpoczynku, 

3) wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu 

Szkolnego, 

4) otrzymania na piśmie konkretnego zakresu obowiązków związanych  z jego 

posługą, 

5) okresu próbnego wcześniej ustalonego, 

6) oczekiwania pozytywnych efektów swojej pracy, licząc na współpracę osoby 

wspieranej. Dotyczy to w szczególności zajęć pomocy w nauce i przy odrabianiu 

lekcji, kontrolowania i czuwania nad postępami, tak aby praca nie okazała się 

marnowaniem czasu, 

7) otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o  wykonanej pracy 

8) wyboru zadań zgodnie ze swoimi przekonaniami, 
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9) rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu, uprzedzając odpowiednio wcześniej 

koordynatora Wolontariatu Szkolnego. 

 

2. Do obowiązków wolontariusza należy w szczególności:   

1) przedstawienie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na działanie  

w Wolontariacie, 

2) uczestniczenie w spotkaniach Wolontariatu, 

3) respektować zasady Szkolnego Wolontariatu: 

a) zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem, 

b) zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, 

c) zasada troski o los słabszych, 

d) zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości, 

e) zasada świadomego i odpowiedniego reprezentowania szkoły. 

§ 6.  SKW prowadzi działalność informacyjną w zakresie planowany i realizowanych zadań. 

1. Działalność informacyjna prowadzona jest w szczególności poprzez: 

1) stronę internetowa szkoły, 

2) artykuły o zasięgu szkolnym i miejskim, 

3) informacje na tablicy Szkolnego Koła  Wolontariatu, 

4) plakaty okazjonalne na terenie szkoły. 

§ 7. Szkolny Wolontariat obchodzi swoje święto 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień  

Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ  

z dnia 17 grudnia 1985 r. To dowód uznania dla milionów ludzi, poświęcających swój 

cenny czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym. To okazja do podsumowań, 

spotkań, podziękowań, ale również do przeprowadzania kolejnej akcji 

wolontariackiej. 

 

Regulamin zaczyna obowiązywać z dniem podpisania zarządzenia.  


