
Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu 

w Szkole Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego 

w Warszawie 

 

Nie martw się tak bardzo problemami, jakimi  żyje świat, ale po prostu odpowiadaj na 

potrzeby konkretnych ludzi. 

Św. Matka Teresa z Kalkuty 

I. Pojęcia ogólne: 

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

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. 

Szkolne Koło Wolontariatu (SKW) jest inicjatywą skierowaną do uczniów, 

którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby 

środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać 

różnego rodzaju inicjatywy charytatywne i kulturalne. 

II. Cele Szkolnego Koła Wolontariatu: 

1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu. 

2. Angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną, nieodpłatną pomoc 

potrzebującym.  

3. Niesienie pomocy innym oraz czerpanie zadowolenia i satysfakcji z 

bezinteresownej działalności na rzecz innych. 

4. Rozwijanie wśród uczniów otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, 

życzliwości, zrozumienia oraz bezinteresowności. 

5. Inspirowanie uczniów do aktywnego i pożytecznego spędzania czasu 

wolnego. 



6. Stwarzanie okazji do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości 

oraz wzmacnianie  postaw nacechowanych życzliwością, wrażliwością, 

uczynnością, troską i odpowiedzialnością za drugiego człowieka. 

7. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej. 

8. Integracja uczniów z różnych zespołów klasowych, budowanie relacji miedzy 

uczniami i nauczycielami, a środowiskiem szkolnym i lokalnym, 

kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich. 

9. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego. 

10.  Promocja idei wolontariatu w szkole. 

11. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej 

o charakterze regularnym i akcyjnym. 

12. Współpraca z instytucjami potrzebującymi wsparcia. 

III. Członkostwo w SKW: 

1. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 215, który 

pragnie służyć innym oraz respektuje zasady Koła. 

2. Osoba ubiegająca się o przynależność do SKW przedstawia opiekunom 

wolontariatu pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na działalność 

w wolontariacie oraz składa pisemną deklarację, że zapoznała się i akceptuje  

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu SP nr 215. 

3. Członek SKW kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia 

pomocy, troską o innych. 

4. Każdy członek wolontariatu podejmuje działania na rzecz wolontariatu 

nieutrudniające naukę i wywiązywanie się z obowiązków domowych. 

5. Wolontariusz systematyczne uczestniczy w pracy Koła, a także spotkaniach 

dla wolontariuszy. Stara się aktywnie włączyć w działalność wolontariatu, 

zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje pomysły i 

doświadczenie. 



6. Członek SKW swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, 

być przykładem dla innych. 

7. W przypadku, kiedy uczeń nie wykaże zainteresowania pracą w SKW lub też 

nie będzie przestrzegał zasad Regulaminu SKW, zostanie skreślony z listy 

wolontariuszy. 

IV.  Prawa Wolontariusza: 

Każdy członek SKW ma prawo do: 

 zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw dotyczących  działalności SKW, 

 podejmowania pracy na rzecz wolontariatu w wymiarze nieutrudniającym 

naukę w szkole i wypełnianie obowiązków domowych, 

 wsparcia ze strony opiekuna SKW i innych członków Koła, 

 ciągłego rozwijania swoich umiejętności. 

V. Obowiązki Wolontariusza: 

Każdy członek SKW ma obowiązek: 

 zapoznać się z regulaminem SKW, 

 założyć i dbać o Dzienniczek Wolontariusza, oraz ewidencjonować w nim 

swoje działania w SKW i przedstawiać do podpisu opiekunowi, 

 systematycznie uczestniczyć w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach 

i warsztatach, 

 sumiennie i rzetelnie wypełniać swoje zadania, 

 być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji dla których 

podejmuje działania.  

VI. Struktura i działanie Szkolnego Koła Wolontariatu: 

1. Opiekę nad Wolontariuszami sprawują opiekunowie Szkolnego Koła 

Wolontariatu. 



2. Spośród  opiekunów SKW wybiera się dwóch koordynatorów, którzy czuwają 

nad pracą SKW i dbają o to by działalność Koła była zgodna ze Statutem 

Szkoły i Regulaminem Szkolnego Koła Wolontariatu. 

3. Opiekunowie wolontariatu współpracują z wychowawcami i innymi 

nauczycielami szkoły. Podejmują także współpracę ze organizacjami 

i instytucjami samorządowymi, które organizują pomoc potrzebującym. 

4. Działania Szkolnego Koła Wolontariatu nadzoruje Dyrektor Szkoły. 

5. Grupa wolontariuszy może być podzielona na grupy. Każdą grupę 

reprezentuje lider, który jest w stałym kontakcie z koordynatorami i 

opiekunami wolontariatu. 

6. Wolontariusze nie wnoszą żadnych stałych składek z tytułu przynależności do 

SKW. 

7. Aktywność SKW ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko 

szkolne i środowisko lokalne. 

8. SKW jest organizacją uczniowską działającą na terenie szkoły i włączającą się 

w organizację działań charytatywno –opiekuńczo – wychowawczych  

prowadzonych przez szkołę, jak również organizacje samorządowe 

i pozarządowe. 

VII. Nagradzanie Wolontariuszy: 

Nagradzanie Wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla 

działalności Wolontariusza. 

1. Członkowie wolontariatu mogą być nagradzani poprzez ustną lub pisemną 

pochwałę na forum szkoły, która odbywa się dwa razy w roku: pod koniec I i 

II półrocza. 

2. Pochwałę otrzymuje Wolontariusz za duże zaangażowanie w działalność  

Szkolnego  Koła Wolontariatu. 



3. Wolontariusz na bieżąco ewidencjonuje swoje działania w Dzienniczku 

Wolontariusza, które Opiekun SKW potwierdza swoim podpisem i  

przyznaniem określonej liczby punktów. 

4. Punktowa ocena prac Wolontariusza: 

25 pkt. za zaproponowanie i przeprowadzenie akcji zewnętrznej, 

20 pkt. (jednorazowo na półrocze) za podjęcie się wykonywania zadania 

cyklicznego, 

15 pkt. za zaproponowanie i przeprowadzenie akcji na terenie szkoły, 

10 pkt. za jednorazowy udział w akcji poza terenem szkoły, 

7 pkt. za udział w akcji na terenie szkoły, 

1 pkt. za udział w spotkaniach organizacyjnych z koordynatorami i 

opiekunami wolontariatu. 

5. O liczbie przyznanych punktów decydują opiekunowie SKW po zakończeniu 

podejmowanego przez Wolontariusza działania. 

6. Opiekunowie SKW zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych 

punktów szczególnie aktywnym Wolontariuszom. 

7. Wolontariusze klas ósmych, którzy otrzymali co najmniej 60 punktów 

za działania w SKW w danym roku szkolnym otrzymują wpis na świadectwie. 

8. Uczniowie, którzy chcą otrzymać wpis na świadectwie zgłaszają ten fakt 

opiekunowi SKW na co najmniej 5 dni przed Radą Klasyfikacyjną. 

9. Odznakę „Złoty Wolontariusz” otrzymuje członek SKW, który zdobędzie 

co najmniej 100 punktów za działania w SKW w ciągu roku szkolnego. 

VIII. Postanowienia końcowe: 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu. 

2. Rozwiązania Szkolnego Koła Wolontariatu może dokonać tylko Dyrektor 

Szkoły. 


