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REGULAMIN 

Szkolnego Klubu Wolontariusza  

działającego przy Szkole Podstawowej nr 2  

w Skierniewicach  

  
Nasze motto :   
  
„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się 
z innymi".   

Jan Paweł II  

   

Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.   

Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.  

Szkolne Klubu Wolontariusza jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, 

którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, 

inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy 

charytatywne i kulturalne.  

  

   

 Cele Szkolnego Klubu Wolontariusza:  

  

  

▪ Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.    

▪ Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.  

▪ Kształtowanie postaw prospołecznych.  

▪ Rozwijanie wśród uczniów otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości, 

zrozumienia oraz bezinteresowności.   

▪ Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.  

▪ Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego  

▪ Rozwijanie postawy alternatywnej dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień.  

▪ Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.  

▪ Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi  

▪ Pomoc w rozwijaniu zainteresowań oraz w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu 

wolnego.  

▪ Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.  

▪ Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.  

   

Zadania Szkolnego Klubu Wolontariusza:  

▪ Poznanie obszarów pomocy.  

▪ Poznanie zasad pracy i etyki działalności woluntarystycznej  

▪ Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy   

▪ Zamieszczenie informacji o działalności Wolontariatu na stronie internetowej szkoły.  

▪ Zachęcanie uczniów do działań w Wolontariacie Szkolnym podczas rozmów 

prowadzonych przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy.    



  2  

▪ Lekcje wychowawcze poświęcone idei Wolontariatu  

▪ Szkolenia członków wolontariatu w zakresie udzielania pierwszej pomocy   

  

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza  

  

  

PRAWA WOLONTARIUSZA   

  

▪ Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.  

▪ Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym 

nauki w szkole i pomocy w domu  

▪ Wolontariusz  może przystąpić do klubu jak i z niego wystąpić uprzedzając 

odpowiednio wcześniej opiekuna Wolontariatu Szkolnego.  

▪ Wolontariusze ZAWSZE mogą liczyć na pomoc ze strony opiekuna i innych 

członków klubu  

  

  

  

 OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA    

  

▪ Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę 

rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.    

▪ Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Wolontariatu.   

▪ Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu.  

▪ Członkowie Klubu są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom 

▪ Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za wykonaną 

pracę.  

  

CECHY  DOBREGO WOLONTARIUSZA  

  

▪ odwaga, empatia i otwartość,  

▪ odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,  

▪ dużo optymizmu i chęć do działania,  

▪ motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,  

▪ umiejętność wygospodarowania wolnej chwili,  

▪ kultura osobista  

  

  

Nagradzanie wolontariuszy. Formy nagradzania:   

  

Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności 

wolontariusza.  

  

▪ Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika.  

▪ Dyplom uznania dla najaktywniejszych wolontariuszy na koniec roku  
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▪ Pochwała Dyrektora Szkoły za wyróżniające się działania na rzecz innych.  

▪ List gratulacyjny do rodziców.  

▪ Wpis na świadectwie ukończenia szkoły.  

  

  

Obszary działań   

  

Działania Szkolnego Klubu Wolontariusza mogą obejmować zarówno środowisko szkolne, 

jak i lokalne. Dodatkowo wolontariusze mogą uczestniczyć w akcjach ogólnopolskich, 

gminnych lub powiatowych (w zależności od potrzeb). Działania mogą się odbywać: - poza 

terenem szkoły np. akcje pomocowe na rzecz potrzebujących (ubogich, chorych itp.) i przy 

współpracy instytucji i organizacji; - na terenie szkoły i na rzecz szkoły – współdziałanie 

uczniów  

  

Poniżej znajduje się wykaz stałych działań, w jakich szkoła planuje uczestniczyć: 

▪ Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w działania 

wolontariatu. Zamieszczenie tych informacji na stronie internetowej szkoły oraz 

profilu na facebooku.   

▪ Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu podczas godzin wychowawczych.  

▪ Zachęcanie uczniów do działań w Szkolnym Klubie Wolontariusza podczas rozmów 

prowadzonych przez nauczycieli, specjalistów i doświadczonych wolontariuszy.  

▪ Udział w Finale WOŚP.  

▪ Szkolenia członków wolontariatu w zakresie udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej  

▪ Zbiórka nakrętek na konkretne cele.  

▪ Pomoc kolegom/koleżankom ze szkoły (w postaci pomocy w lekcjach).    

▪ Zbiórki pieniężne oraz rzeczowe na rzecz osób potrzebujących z lokalnego 

środowiska  

▪ Udział w akcji „Góra Grosza”  

▪ Współpraca z organizacjami   

▪ Inne w zależności od potrzeb.  

  

  

 SPOSOBY EWALUACJI  

▪ ankieta dla wolontariuszy oraz uczniów na koniec roku szkolnego;  

▪ sprawozdanie z pracy Szkolnego Klubie Wolontariusza;  

▪ rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze; ▪ zdjęcia 

z imprez; zamieszczanie informacji na stronie szkoły oraz profilu na facebooku;   

▪ podziękowania od osób i instytucji.  
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KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA  

Wolontariat to przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego 
człowieka do pomocy drugiemu- swemu bliźniemu”  

Jan Paweł II  

  

Ważne jest, by decydując się na działalność w charakterze wolontariatu przestrzegać pewnych 

zasad. Nie są one zapisane w żadnych ustawach, kodeksach czy innych przepisach. To po prostu  

nieformalny  zbiór  norm i zasad postępowania, którymi każdy wolontariusz powinien się  

kierować:  

Oto one:  

1. będę wypełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą;  

2. nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić;  

3. w przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, poinformuję o tym 

koordynatora pracy wolontariuszy;  

4. zachowam dyskrecję w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań, które mogą być  

niewłaściwie rozumiane;  

5. będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania;  

6. wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób;  

7. nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem;  

8. będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem aby były dla mnie jasne;  

9. będę działać w zespole;  

10. będę osobą, na której można polegać;  

11. będę pracować lepiej i z większą satysfakcją wykonując to, czego się ode mnie 

oczekuje;  

12. będę chętnie się uczyć. Wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze 

wykonanej pracy;  

13. będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach;  

14. zrobię wszystko by być bardzo dobrym wolontariuszem.  


