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WSTĘP 

I  Postanowienia ogólne 

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych osób, organizacji 

pozarządowych czy instytucji, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-

przyjacielskie. 

Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie i bezinteresownie bez wynagrodzenia wykonuje 

czynności na rzecz osób nienależących do rodziny czy osób bliskich, oraz na rzecz instytucji 

wymagających pomocy. Wolontariuszami mogą zostać uczniowie niezależnie od wieku, jeżeli 

działają na terenie szkoły w ramach zajęć dodatkowych pod stałą opieką opiekuna SKW. 

Wolontariusza wyróżniają cechy:  

- chęć niesienia bezinteresownej pomocy innym,  

- odpowiedzialność, konsekwencja,  

- umiejętność organizowania sobie czasu wolnego,  

- życzliwość, empatia, tolerancja, wrażliwość,  

- wysoka kultura osobista.  

Szkolne Koło Wolontariatu (zwane dalej SKW)  

- działa w szkole pod nadzorem Dyrektora Szkoły, 

- skierowane jest do uczniów, którzy chcą bezinteresownie służyć swoją pomocą innym 

ludziom czy instytucjom, 

- w skład SKW wchodzi Rada Wolontariatu wyłoniona spośród członków Samorządu 

Uczniowskiego oraz pozostali chętni uczniowie, 

- Dyrektor Szkoły wyznacza spośród nauczycieli opiekuna SKW, który sprawuje rolę 

koordynatora. 

II Cele działania 

1. Poznawanie i propagowanie wśród społeczności szkolnej idei wolontariatu. 

2. Uczestniczenie w zorganizowanych akcjach charytatywnych odbywających się 

po zajęciach dydaktycznych. 

3. Udział uczniów w działaniach sprzyjających aktywnemu uczestniczeniu w życiu 

szkolnym i społecznym. 

4. Angażowanie uczniów do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym 

ludziom. 

5. Kształtowanie postaw prospołecznych i altruistycznych. 

6. Rozwijanie empatii, zrozumienia, tolerancji i wrażliwości na potrzeby drugiego 

człowieka. 

7. Uwrażliwianie na cierpienie, samotność innych ludzi. 

8. Inspirowanie uczniów do poszukiwań autorytetów, budowania świata opartego na 

wartościach. 

9. Kształtowanie umiejętności zarządzania własnym czasem i spędzania go w sposób 

aktywny i właściwy. 



10. Rozwijanie umiejętności pracy w zespole. 

III Formy działania SKW 

- Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się działalnością wolontariacką. 

- Udział w akcjach charytatywnych, organizowanych na terenie szkoły oraz przez 

organizacje pozaszkolne. 

- Współpraca z Samorządem Uczniowskim. 

- Zbiórka pieniędzy do puszek. 

- Zbiórka darów rzeczowych.  

- Pomoc koleżeńska. 

- Udzielanie korepetycji szkolnych na świetlicy (potwierdzone przez nauczyciela) 

- Zadania na rzecz szkoły (wykonanie gazetek szkolnych SKW, wsparcie „słodkiej środy” 

– przygotowanie ciast, pomoc w uroczystościach i akcjach szkolnych). 

- Promocja wolontariatu w środowisku lokalnym. 

IV Prawa Wolontariusza 

1. Działania wolontariatu nie mogą utrudniać uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych 

oraz w obowiązkach domowych ucznia. 

2. Wolontariusz ma prawo do wsparcia i pomocy opiekuna SKW oraz innych 

wolontariuszy. 

3. Wolontariusz ma prawo zgłaszania swoich inicjatyw i propozycji pracy. 

4. Ma prawo do otrzymywania pisemnego zaświadczenia o swoich działaniach jako 

wolontariusz. 

5. Ma prawo do rezygnacji z udziału w SKW bez ponoszenia konsekwencji z tego 

tytułu. 

V Obowiązki Wolontariusza 

1. Członkowie SKW mają obowiązek przedstawić pisemną zgodę rodziców/prawnych 

opiekunów na udział w SKW. 

2. Wolontariusze mają obowiązek uczestniczenia w spotkaniach oraz wywiązywania się 

z powierzonych zadań, czynnie angażować się w akcje SKW. 

3. Wolontariusze godnie reprezentują swoją szkołę, zachowują się kulturalnie 

i są wzorem do naśladowania. 

4. Wolontariusz obowiązkowo prowadzi dokumentacje swoich działań i zapisuje ilość 

godzin w karcie aktywności wolontariusza (załącznik nr 1) potwierdzony podpisem 

przez Opiekuna lub innego nauczyciela. 

5. Rażące uchybienia w zachowaniu, nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować 

skreśleniem wolontariusza z listy członków SKW. 

VI Zadania opiekuna SKW 

1. Organizowanie spotkań dla członków SKW. 

2. Propagowanie idei wolontariatu. 



3. Monitorowanie potrzeb w środowisku szkolnym i lokalnym. 

4. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, wspierającymi akcje 

charytatywne. 

5. Planowanie działań SKW. 

6. Organizowanie akcji charytatywnych. 

7. Stworzenie atmosfery zaufania i poczucia bezpieczeństwa sprzyjające rozwojowi 

dobrej współpracy. 

VII Formy nagradzania wolontariuszy 

1. Pochwała opiekuna SKW i wpis do dziennika w postaci pozytywnej uwagi. 

2. Dyplom Honorowego Wolontariusza SP10 na zakończenie roku szkolnego. 

3. List gratulacyjny do rodziców. 

4. Wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej o działalności w SKW zgodnie 

z przyjętymi kryteriami uprawniającymi do wpisu na świadectwo. 

Kryteria przyznawania wpisu na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

za działalność wolontariacką: 

1. Uczeń może uzyskać wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

za działalność w SKW na rzecz innych ludzi lub instytucji. 

2. Uczeń, który chce uzyskać wpis na świadectwo powinien przepracować w formie 

wolontariatu co najmniej 30 godzin w cyklu szkolnym potwierdzonym na karcie 

aktywności wolontariusza. 

3. W roku szkolnym 2022/23 uczniowie klas ósmych, należący do SKW objęci są 

okresem przejściowym. 

4. Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, powinien dostarczyć opiekunowi 

stosowne zaświadczenie o swojej działalności. 

opiekun SKW mgr Monika Bernacka 


