
Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim 

 

§ 1. Postanowienia ogólne. 

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

poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie. 

2. Wolontariusz- osoba pracująca na zasadzie wolontariatu, bez wynagrodzenia. 

3. Wolontariuszem może być każdy w każdej dziedzinie życia społecznego. 

4. Szkolne Koło Wolontariusza jest inicjatywą młodzieży, która chce pomagać wszystkim 

potrzebującym pomocy w szkole i w środowisku lokalnym w różnych dziedzinach, 

podejmując inicjatywy charytatywne, kulturalne i społeczne pod opieką i nadzorem 

nauczyciela. 

5. Szkolne Koło Wolontariusza jest wspólnotą niezależną, nieodpłatną i otwartą na pomoc 

innym, nie zapominając o własnych potrzebach. 

§ 2. Cele działania 

1. Angażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej, bezinteresownej pomocy innym.  

2. Rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, 

otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.  

3. Aktywizowanie uczniów do działa na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.  

4. Wspieranie ciekawych inicjatyw uczniowskich.  

5. Promocja idei wolontariatu w szkole.  

6. Kształtowanie postaw prospołecznych, uwrażliwianie na problemy innych.  

7. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego. 

 8. Aktywna współpraca z organizacjami i instytucjami. 

 

§ 3. Obszar działania: 

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne 

i środowisko lokalne. 

Zakłada zaangażowanie młodzieży do działań: 

a) na terenie szkoły i na rzecz szkoły: 



- organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym, 

- współpraca z Samorządem Uczniowskim, 

- włączanie się w organizację imprez szkolnych, 

b) poza terenem szkoły: 

- akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne. 

§ 4. Wolontariusze 

1. Wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, 

tam, gdzie jest ona potrzebna. 

2. Warunkiem wstąpienia do Szkolnego Koła Wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej 

deklaracji, do której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców lub prawnych 

opiekunów na działalność w wolontariacie (załącznik do Regulaminu). 

3. Po wstąpieniu do Koła Wolontariatu uczestnik podpisuje zobowiązanie przestrzegania zasad 

wolontariatu i regulaminu obowiązującego w szkole. 

4. Członkowie Koła mogą podejmować pracę wolontariacką w wymiarze, który nie utrudni im 

nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych. 

5. Członek Koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską 

o innych. 

6. Członek Koła wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań. 

7.Członek Koła systematycznie uczestniczy w pracy Koła, a także w spotkaniach i warsztatach 

dla wolontariuszy. 

8. Każdy członek Koła stara się aktywnie włączyć w działalność Koła oraz wykorzystując 

swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy. 

9. Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie 

reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych. 

10. Każdy członek Koła jest zobowiązany przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Koła. 

11. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu 

Szkolnego Koła Wolontariatu. O skreśleniu z listy decydują opiekunowie Szkolnego Koła 

Wolontariatu. 

 

 

 



§5. Prawa wolontariusza 

1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.  

2. Wolontariusz ma prawo do pracy w wolontariacie w wymiarze nieutrudniającym nauki w 

szkole i pomocy w domu oraz własnego odpoczynku.  

3. Wolontariusz może liczyć na wsparcie koordynatora i innych członków Koła. 

 4. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy w wolontariacie uprzedzając o tym z 

miesięcznym wyprzedzeniem opiekuna wolontariatu. 

§6. Obowiązki wolontariusza 

1. Członkowie wolontariatu szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna 

prawnego na działalność w wolontariacie.  

2. Wolontariusz ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w spotkaniach i pracach 

wolontariatu szkolnego  

3. Wolontariusz powinien znać i stosować zasady szkolnego wolontariatu zawarte w niniejszym 

Regulaminie. 

 4. Wolontariusz jest słowny, rzetelnie i uczciwie wywiązuje się ze swoich obowiązków.  

5. Wolontariusz szanuje dobre imię i godność osoby, której pomaga, dochowuje tajemnicy 

dotyczącej podopiecznego.  

6. Wolontariusz działa w zespole i służy pomocą innym wolontariuszom.  

7. Wolontariusz z godnością reprezentuje szkołę i dba o jej dobre imię.  

Dobry wolontariusz:  

 pracuje nad własnym rozwojem,  

 angażuje się na rzecz potrzebujących, 

  troszczy się o los słabszych,  

 jest prawdomówny i życzliwy. 

§7. Nagradzanie wolontariuszy 

Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreśla uznanie dla działalności 

wolontariusza.  

Członkowie wolontariatu szkolnego mogą zostać nagrodzeni poprzez:  

 wyrażenie uznania słownego, 



 pochwałę na forum szkolnym,  

 umieszczenie nazwiska w artykule gazetki, stronie www szkoły, wybranych mediach, itp.,  

 wręczenie listów pochwalnych i dyplomów,  

 podniesienie oceny z zachowania za swoją udokumentowaną działalność w wolontariacie, 

 dokonanie wpisu na świadectwo szkolne dotyczącego działalności wolontariackiej. 

§8. Ustalenia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu. 

2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Koła. 

3. Rozwiązania Koła może dokonać tylko Dyrektor Szkoły. 

4. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 

5. Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działania Koła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Regulaminu 

  

ZGODA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA 

W DZIAŁANOŚCI SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

Wyrażam zgodę na aktywny udział mojego dziecka ……………………………………, ucznia 

klasy ……… w działaniach i pracach podejmowanych na terenie i poza terenem szkoły przez 

Szkolne Koło Wolontariatu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku 

Mazowieckim, a także wyrażam / nie wyrażam zgodę* na zamieszczanie fotografii 

z przeprowadzonych akcji, na której będzie wizerunek mojego dziecka, na stronie internetowej 

szkoły i prasie lokalnej. 

Oświadczam, że znane są mi pojęcie, cele i zadania oraz idea szkolnego wolontariatu, 

u podstaw której stoi dobrowolne i bezpłatne wykonywanie czynności oraz charytatywny 

i pomocniczy charakter wykonywanych przez wolontariuszy świadczeń. 

  

Telefon kontaktowy: ………………………………………… 

  

  

.................................................................. 

  (data i podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

*niepotrzebne skreślić 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

Oświadczenie 

Świadomie i dobrowolnie przystępuję do Szkolnego Koła Wolontariatu działającego w Szkole 

Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II  w Mińsku Mazowieckim.   

Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania zasad regulaminu i sumiennego wykonywania 

powierzonych mi zadań oraz godnego reprezentowania szkoły. 

  

  

….............................................. 

(data i podpis Wolontariusza) 

  

…............................................. 

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


