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REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

DZIAŁAJĄCEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12  

IM. ZYGMUNTA GLOGERA W BIAŁYMSTOKU 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, 

wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 

 Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być 

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

potrzebna. 

 Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą służyć 

najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać 

różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne. 

 Jest wspólnotą niezależną, całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich, 

którzy chcą pomagać innym. 

 Koło Wolontariatu  działa tam, gdzie może służyć ludziom, którzy tego potrzebują. 

 

Rozdział II 

Cele i sposoby działania 

 

 Celem Koła Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej 

i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu. 

 Celem Koła jest rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz 

potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości  

i bezinteresowności. 

 Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, 

życia społecznego i środowiska naturalnego. 

 Koło Wolontariatu pragnie stworzyć przestrzeń dla takiej służby poprzez organizowanie 

konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy. 

 Celem jest wypracowanie systemu włączania uczniów do działań o charakterze 

wolontariackim i skupienie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły  

i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia uczniów chętnych 

do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi. 

 Przygotowanie uczniów do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego  

i lokalnego. 

 Wspieranie ciekawych inicjatyw dzieci i młodzieży szkolnej. 

  Promocja idei wolontariatu w szkole. 

  Koło Wolontariatu angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez  

o charakterze charytatywnym. 

 Angażowanie ludzi młodych do działań w wolontariacie może odbywać się poprzez: 
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 wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze; 

 organizowanie spotkań informacyjnych o Kole Wolontariatu, 

  przekazywanie informacji o Kole za pośrednictwem dziennika elektronicznego, 

platformy Microsoft 365, strony internetowej Szkoły. 

 

 Miejscem organizacji działania Wolontariatu jest Szkoła Podstawowa Nr 12  

w Białymstoku. 

  Koło Wolontariatu w sposób stały pragnie służyć pomocą dzieciom, osobom chorym, 

niepełnosprawnym, samotnym, itp. 

 Koło Wolontariatu włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez, 

pełniąc podczas nich głównie funkcje służebne (np. organizacja punktów 

informacyjnych, kierowanie porządkiem, kwestowanie, itp.). 

 

Rozdział III 

Wolontariusze 

 

 Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym. 

 Członkiem Koła może być młodzież szkolna respektująca zasady Koła,  

po uprzednim przedstawieniu opiekunom Klubu pisemnej zgody rodziców  

na działalność wolontariacką. 

 Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. 

 Członkowie Koła mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę  

i pomoc w domu. 

 Członek Koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, 

troską o innych. 

 Każdy Wolontariusz systematycznie wpisuje do Dzienniczka Wolontariusza 

wykonane prace oraz spostrzeżenia i opinie. 

 Systematycznie uczestniczy w pracy Koła, a także w spotkaniach i warsztatach  

dla Wolontariuszy. 

 Stara się aktywnie włączać w działalność Koła, zgłaszać własne propozycje  

i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie. 

 Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu,  

być przykładem dla innych. 

 Każdy członek Koła stara się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie. 

 

Rozdział IV 

Struktura działania Koła Wolontariatu 

 

 Pracę Koła organizuje koordynator wolontariatu (nauczyciel/nauczyciele). 

 Członkami Koła są uczniowie Szkoły: klas IV – VIII. 
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Rozdział V 

Obszary działania 

 

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne 

i środowisko lokalne (zewnętrzne). 

 

Szkoła: 

• tworzenie grup uczniowskich,  

• korepetycje koleżeńskie,  

• działalność edukacyjna, samopomocowa, charytatywna i kulturalna. 

 

Środowisko lokalne: 

• współpraca z osobami potrzebującymi pomocy w środowisku lokalnym, 

• współpraca z placówkami pomocy społecznej, 

• współpraca z placówkami edukacyjnymi, 

• współpraca z organizacjami pozarządowymi, 

• realizowanie projektów lokalnych. 

 

Rozdział VI 

 

Nagradzanie Wolontariuszy 

 

Na początku każdego roku szkolnego odbywają się spotkania organizacyjne w celu 

przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagradzania uczniów  

za działalność wolontariacką. 

 

Formy nagradzania: 

 

• wyrażenie uznania słownego, 

• pochwała na forum Szkoły, 

• nagradzanie za pomocą systemu punktowego, 

• wręczenie podziękowań/dyplomów na zakończenie roku szkolnego, 

• nagradzanie za pomocą wpisu na świadectwie o treści "Aktywna działalność 

na rzecz innych ludzi w środowisku lokalnym i szkolnym". 

. 
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Wpis na świadectwie otrzymuje uczeń za systematyczną, długofalową działalność  

na rzecz środowiska szkolnego, lokalnego. 

 

Ocenę działalności ucznia dokonują opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu,  

wraz z wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym, biorąc pod uwagę jego działalność 

na rzecz innych (Dzienniczek Wolontariusza), zaangażowanie Wolontariusza, 

podejmowane inicjatywy, cykliczność działań, okres działalności Wolontariusza w 

perspektywie kl. IV – VIII,  a także postawę ucznia. 

 

Nagradzanie Wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie  

dla działalności Wolontariusza. 

 

 Źródło: www.wolontariat.org.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wolontariat.org.pl/

