
Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu 

Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza  

w Mszczonowie. 
 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego, Prawo Oświatowe i Statut Szkoły 

art. 98 ust 1 pkt 21 (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) 

 

§ 1. Postanowienia ogólne. 

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

więzi rodzinno – koleżeńsko - przyjacielskie. 

2. Wolontariusz – to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, 

w każdej dziedzinie życia społecznego. 

3. Wolontariat Szkolny - inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać 

najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać 

różnego typu inicjatywy  charytatywne, kulturalne (np. samorząd szkolny, pomoc w nauce pod 

nadzorem nauczyciela, zajęcia charytatywne pod nadzorem nauczyciela szkoły). 

 

§ 2. Cele i działania. 

1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem. 

2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych. 

3. Kształtowanie postaw prospołecznych. 

4. Rozwijanie empatii, zrozumienia. 

5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. 

6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego. 

7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach. 

8. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym, 

akcyjnym. 

 

§ 3. Prawa wolontariusza. 

1. Do Szkolnego Koła Wolontariatu może należeć młodzież Szkoły Podstawowej im. Jana Adama 

Maklakiewicza w Mszczonowie. 

2. Członkowie Wolontariatu pracują na rzecz innych, ale nie zapominają o sobie. 



3. Wolontariusz ma prawo mieć jasno określony zakres pracy i decydować o rodzaju i częstotliwości 

działań jakie wykonywać będzie w ramach porozumienia o wolontariacie. 

4. Członkowie Wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole 

i pomocy w domu. 

5. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu. 

6. Każdy może przystąpić do Szkolnego Koła Wolontariatu jak i od niego odejść uprzedzając 

odpowiednio wcześniej opiekunów wolontariatu szkolnego. 

7. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę. 

 

§ 4. Obowiązki wolontariusza. 

1. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie 

w wolontariacie ( porozumienie). 

2. Członkowie Koła Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także 

w spotkaniach. 

3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków. 

4. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom. 

5. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę. 

6. Członkowie Koła Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być 

wzorem dla innych uczniów, przestrzegać zasad Etyki. 

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

Szkolnego Koła Wolontariatu. 

8. Wszystkie działania podejmowane przez Wolontariusza zostają potwierdzone przez nauczyciela 

placówki (podpis czytelny). 

 

§ 5. Nagradzanie wolontariuszy. 

1. Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez:  

• wyrażenie uznania słownego; 

• pochwałę na forum szkoły (dyplom); 

• uwzględnienie na świadectwie działalności na rzecz wolontariatu; 

• dla trzech wolontariuszy, którzy przepracują najwięcej godzin przewidziane są  nagrody 

w postaci bonów upominkowych. 

 

§ 6. Zasady uzyskania wpisu na świadectwie promocyjnym i świadectwie ukończenia 

szkoły. 

1. Punkty przyznają opiekunowie wolontariatu na koniec roku szkolnego 



2. Wolontariusz otrzyma wpis na świadectwie (promocyjnym, ukończenia szkoły) za udział 

w wolontariacie, pod warunkiem wypracowania w ciągu dwóch ostatnich lat nauki w szkole 30 

godzin. 

3. Zaświadczenia wydane przez WOŚP zostaną uwzględnione przez szkołę. Za tego typu pracę 

wolontariuszowi zostanie wpisane 5 godz. 

4. Wolontariusz może wypracować godziny m.in. poprzez: 

a. aktywny udział w akcjach charytatywnych i kulturalnych różnego typu (w zależności od 

wypracowanych godzin); 

• pomoc w nauce kolegom pod nadzorem nauczyciela; 

• zajęcia charytatywne organizowane przez szkołę pod nadzorem nauczyciela; 

• pomoc w organizacji i przeprowadzeniu inicjatyw świetlicy szkolnej lub terapeutycznej 

(np. konkursy, imprezy okolicznościowe, zbiórki, pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, 

jako animator zabawy w świetlicy itp.); 

• pomoc w organizacji jasełek; 

• pomoc nauczycielom w pełnieniu dyżurów; 

• pomoc w wykonywaniu dekoracji na apele szkolne; 

• pomoc w nauce samoobsługi uczniom z klas specjalnych; 

• pracę w bibliotece szkolnej; 

b. pracę w samorządzie szkolnym: 

• aktywne działania w zarządzie samorządu szkolnego; 

• praca w sklepiku szkolnym; 

• udział w akcjach samorządowych, np. Mikołajki, Andrzejki, itp.; 

• przygotowanie i obsługa dyskoteki szkolnej. 

Katalog nie jest zamknięty i może zostać rozszerzony o inne inicjatywy wolontariackie. 

 

§ 7. Kodeks etyczny wolontariusza. 

1. Być pewnym. 

Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.  

2. Być przekonanym. 

Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.  

3. Być lojalnym 

Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych. 

4. Przestrzegać zasad 

Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje  uzasadnienie. 

5. Mówić otwarcie 



Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły 

Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.  

6. Chętnie uczyć się  

Rozszerzaj swoją wiedzę. 

7. Stale się rozwijać 

Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy. 

8. Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą 

Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się  oczekuje.  

9. Być osobą na której można polegać 

Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic,  

których nie jesteś w stanie spełnić.  

10. Działać w zespole 

Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny 

 

§ 9. Postanowienia ogólne. 

1. Do Szkolnego Koła Wolontariatu Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza   

w Mszczonowie mogą należeć uczniowie, którzy przedłożą podpisane dokumenty stanowiące 

załącznik do Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu. 

2. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie. 

3. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie 

opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica. 

4. SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU obchodzi swoje święto 5 grudnia w  Międzynarodowy Dzień 

Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997r. 

To dowód uznania dla milionów ludzi,  poświęcających swój cenny czas i umiejętności w celu 

niesienia pomocy innym. 

 

 

 

 

Regulamin opracowała: 

Koordynator SKW – Małgorzata Sokołowska 

 

Załączniki: 

1. Porozumienie + karta wolontariusza. 

2. Karta aktywności wolontariusza. 


