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Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu 

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pietrzykowie 

 
 

Służba nie jest zwykłym zobowiązaniem etycznym, 

ale dawaniem tego, czym się jest: miłością aż po swoje granice. 

 

Papież Franciszek 

 

§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. Wolontariuszem może być 

każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest 

potrzebna.  

3. Szkolny Klub Wolontariatu zwany dalej Klubem ma za zadanie pomagać najbardziej 

potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania                                   

w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, 

kulturalne.  

4. Szkolny Klub Wolontariatu jest sekcją w ramach Samorządu Uczniowskiego. 

 

§2 

Zadania Szkolnego Klubu Wolontariatu 

1. Zapoznanie dzieci i młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie. 

2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych. 

3. Kształtowanie postaw prospołecznych. 

4. Współdziałanie z organizacjami społecznymi. 

5. Wzmocnienie działań organizacji społecznych i pozarządowych poprzez wykorzystanie  

potencjału wiedzy i umiejętności młodzieży. 

6. Organizowanie w szkole pomocy uczniom napotykającym trudności w nauce, w życiu 

rówieśniczym i rodzinnym. 

7. Prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i organizacji 

społecznych. 

 

§3 

Prawa  i obowiązki wolontariusza 

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.  

2. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na 

działanie w wolontariacie. 

3. Członkiem Klubu jest uczeń, respektujący zasady Klubu, po uprzednim przedstawieniu 

Koordynatorowi Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką.  
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4. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. 

5. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki                

i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych.  

6. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, 

troską  o innych.   

7. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach dla 

wolontariuszy.  

8. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne 

propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.  

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

godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych.  

10. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony Koordynatora i  innych członków 

wolontariatu.  

11. Każdy może przystąpić do Szkolnego Klubu Wolontariatu jak i od niego odejść 

uprzedzając 2 tygodnie wcześniej Koordynatora o zamiarze rezygnacji. 

12. Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Klubu.  

 

§4 

Struktura Klubu Wolontariatu 

1. W skład Szkolnego Klubu Wolontariatu wchodzą: 

a) Koordynator jako opiekun Klubu, 

b) Członkowie Klubu – uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzykowie. 

2. Koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariatu wybiera Dyrektor szkoły na początku 

danego roku szkolnego.  

3. Do zadań Koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariatu należy w szczególności: 

a) zainicjowanie powstania grupy, 

b) zachęcenie wolontariuszy do zaangażowania, 

c) szkolenie wolontariuszy, 

d) współpracy z rodzicami, 

e) wspieranie wolontariuszy, 

f) prowadzenie dla nich systematycznych spotkań i szkoleń, 

g) motywowanie w sytuacjach zniechęcenia. 

 

§5 

Obszary działania 

1. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko 

szkolne  i środowisko lokalne. 

2. Do działań wolontariuszy należą: 

a) udzielanie wsparcia emocjonalnego, 
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b) pomoc w nauce uczniom (np. wspólne odrabianie zadań), 

c) udział w ogólnopolskich akcjach np. Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy, zbiórka zużytych baterii, 

d) organizacja kiermaszów: bożonarodzeniowego, wielkanocnego, 

e) pomoc potrzebującym. 

 

§6 

Nagradzanie wolontariuszy 

1. Członkowie Klubu mogą być nagrodzeni poprzez: 

a) wyrażenie uznania słownego,  

b) pochwałę na forum szkoły,  

c) umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji,  

d) wręczanie listów pochwalnych i dyplomów, 

e) uwzględnienie na świadectwie działalności na rzecz wolontariatu. 

2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla 

działalności wolontariusza.  

 

§7 

Sprawy sporne, nieuregulowane niniejszym regulaminem  rozstrzyga Dyrektor Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzykowie.  

 

Załączniki: 

1. Karta zapisu do Szkolnego Klubu Wolontariatu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym              

    w Pietrzykowie wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego. 

2. Karta rezygnacji ze Szkolnego Klubu Wolontariatu w Zespole Szkolno- 

    Przedszkolnym w Pietrzykowie wraz z oświadczeniem rodzica/ opiekuna prawnego. 
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KARTA AKTYWNOŚCI WOLONTARIUSZA 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………….. 

Lp. Data Temat Liczba 

godzin 

Podpis 

koordynatora 

Podpis 

wolontariusza 
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Karta zapisu do Szkolnego Klubu Wolontariatu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym             

w Pietrzykowie 

Imię i Nazwisko:………………………………………………………………………….…….. 

Adres zamieszkania:………………………………………………………………….………… 

Telefon wolontariusza:……………………………………………………………….………… 

E-mail wolontariusza:………………………………………………………………………...…  

Klasa……………………………………………………………………………….…………… 

Wychowawca klasy:……………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko rodziców (opiekunów prawnych) ………………………………………..…… 

Telefon do rodziców (opiekunów prawnych)………………………………………………...…  

Oświadczam, iż moje dziecko wyraża chęć bycia członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu od  

dnia …………………….. 

 

………………………………………………  

(podpis rodzica/ opiekuna prawnego )  

 

 

Pietrzyków,……………...  

 

OŚWIADCZENIE 

 

W odniesieniu do porozumienia o wykonywaniu przez małoletniego ………………………. 

………………………………..  nieodpłatnej pracy w ramach wolontariatu na rzecz Zespołu 

Szkolno - Przedszkolnego, jako rodzic /opiekun prawny małoletniego oświadczam, że 

zapoznałem się z Regulaminem Szkolnego Klubu Wolontariatu.  

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

………………………………… 
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Karta rezygnacji ze Szkolnego Klubu Wolontariatu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 

w Pietrzykowie 

Imię i Nazwisko:………………………………………………………………………….……. 

Adres zamieszkania:………………………………………………………………….………… 

Telefon wolontariusza:……………………………………………………………….………… 

E-mail wolontariusza:………………………………………………………………………...…  

Klasa……………………………………………………………………………….…………… 

Wychowawca klasy:……………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko rodziców (opiekunów prawnych) ………………………………………..…… 

Telefon do rodziców (opiekunów prawnych)………………………………………………...…  

Oświadczam, iż moje dziecko rezygnuje z  bycia członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu  

od dnia …………………….. 

 

………………………………………………  

(podpis rodzica/ opiekuna prawnego )  

 

 

Pietrzyków,……………...  

 

OŚWIADCZENIE 

 

W odniesieniu do porozumienia o wykonywaniu przez małoletniego ………………………. 

………………………………..  nieodpłatnej pracy w ramach wolontariatu na rzecz Zespołu 

Szkolno - Przedszkolnego, jako rodzic /opiekun prawny małoletniego oświadczam, że 

zapoznałem się z Regulaminem Szkolnego Klubu Wolontariatu.  

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

………………………………… 


