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        „Nie możemy pomóc każdemu   

             ale każdy może pomóc komuś”                                                                  

                                                                                                                    Ronald Reagan 
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Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego                   

i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003r.) 
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§ 1 

Postanowienia ogólne 

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

innych lub na rzecz społeczności lokalnej, wykraczające poza więzi 

rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie. 

2. Wolontariusz - 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, ekologiczne, przyrodnicze, kulturalne 

(samorząd szkolny, pomoc w nauce pod nadzorem nauczyciela, zajęcia 

charytatywne pod nadzorem nauczyciela szkoły). 

4. Lider KMW – uczeń stojący na czele Klubu Młodego Wolontariusza. 

5. Opiekun – nauczyciel sprawujący opiekę nad Klubem Młodego 

Wolontariusza. 

 

§ 2. Cele i działania 

1. Zapoznanie uczniów 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. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o 

charakterze regularnym i/lub akcyjnym. 

8.  Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach. 
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§ 3 

Obszary działania 

Aktywność Wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: 

środowisko szkolne i środowisko lokalne. Zakłada zaangażowanie uczniów  

w działania: 

a)  na terenie szkoły i na rzecz szkoły: 

 organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu  

w środowisku szkolnym; 

 współpraca ze świetlicą szkolną polegająca na pomocy w nauce; 

 współpraca z Samorządem Uczniowskim (włączanie się  

w organizację imprez szkolnych); 

a)  poza terenem szkoły  - akcje charytatywne wspierające instytucje, 

fundacje, stowarzyszenia i innych potrzebujących. 

 

§ 4 

Wolontariusze 

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

2.  Członkiem Klubu  Młodego Wolontariusza może być każdy uczeń 

szkoły respektujący zasady Klubu, po uprzednim przedstawieniu 

opiekunom Klubu pisemnej zgody rodziców  na działalność  

w wolontariacie. 

3.  Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności 

i bezinteresowności. 

4.  Członek Klubu może podejmować pracę w wymiarze 

nieutrudniającym naukę i pomoc w domu. 

5.  Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią 

niesienia pomocy, troską o innych. 
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6.  Członek Klubu systematycznie uczestniczy w spotkaniach 

dla Wolontariuszy. 

7.  Członek Klubu stara się aktywnie włączać w działalność Klubu, 

zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje 

zdolności i doświadczenie. 

8.   Członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę 

wolontariatu, być przykładem dla innych. 

9.  Członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych  

w Regulaminie. 

10. Członek Klubu ma prawo do: 

a) jasno określonego zakresu pracy; 

b) decydowania o rodzaju i częstotliwości działań jakie będzie 

podejmować w ramach współpracy; 

c) wsparcia ze strony opiekunów i innych członków Klubu; 

d) wnoszenia nowych pomysłów; 

e) ciągłego rozwijania swoich umiejętności; 

f) ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym 

 z powierzonymi mu zadaniami; 

g) wystąpienia z Klubu bez konsekwencji, po odpowiednio 

wcześniejszym uprzedzeniu opiekunów. 

 

 

11. Każdy członek Klubu ma obowiązek: 

a) być odpowiedzialnym za podejmowane zadania; 

b) sumienne i rzetelne wypełniać swoje zadania; 

c) być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji dla 

której pracuje; 
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d) zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych; 

e) brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, 

które mają na celu rozwijanie Wolontariuszy. 

12. Wolontariusz może zostać skreślony z listy członków Klubu  

za nieprzestrzeganie Regulaminu. 

13. Wszystkie działania podejmowane przez Wolontariusza zostają 

potwierdzone przez opiekunów lub innego pracownika placówki (podpis 

czytelny). 

 

§ 5 

Nagradzanie Wolontariuszy 

Formy nagradzania: 

1. Pochwała opiekuna KMW z wpisem do dziennika. 

2. Pochwała Dyrektora Szkoły. 

3. Dyplom uznania Wolontariusz Roku. 

4. List gratulacyjny do rodziców. 

5. Nagroda książkowa na zakończenie szkoły podstawowej dla 

najaktywniejszych wolontariuszy. 

6. Uczniowie klas VIII, otrzymują wpis na świadectwie szkolnym, dzięki 

czemu mają dodatkowe punkty, które  są brane pod uwagę przy rekrutacji  

do szkól średnich. 

7. Uczeń, który jest Wolontariuszem i realizuje określone zadania może mieć 

podwyższoną ocenę zachowania. 
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§ 6. 

Zasady przyznawania punktów za pracę w wolontariacie. 

 

1. Punkty przyznają opiekunowie wolontariatu na koniec roku szkolnego. 

2. Wolontariusz otrzyma wpis na świadectwie (VIII klasa szkoły 

podstawowej) za udział w wolontariacie, pod warunkiem wypracowania 

w ciągu roku szkolnego co najmniej 20 godzin. 

3. Zaświadczenia wydane przez innych organizatorów wolontariatu zostaną 

uwzględnione przez szkołę i zapisane na świadectwie szkolnym. 

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

a) aktywny udział w akcjach charytatywnych, ekologicznych, 

przyrodniczych, sportowych lub kulturalnych różnego typu, 

organizowanych zarówno na terenie szkoły jak i poza nią; 

b) pomoc w nauce kolegom pod nadzorem nauczyciela; 

c) pomoc w organizacji i przeprowadzeniu inicjatyw świetlicy oraz 

biblioteki szkolnej; 

d) pełnienie funkcji lidera KMW i lidera klasowego w Klubie 

Młodego Wolontariusza;    

e) prowadzenie kroniki, gazetki, tworzenie dekoracji, prelekcje. 

 

§ 7 

Struktura Klubu Młodego Wolontariusza 

1. Spośród Wolontariuszy danej klasy wybierany jest lider, który ją 

reprezentuje.   

2. Spośród liderów klasowych wybierani są dwaj liderzy KMW, którzy stoją 

na czele Klubu. 

3. Liderzy KMW i liderzy klasowi ściśle współpracują z opiekunami KMW 

oraz zespołem nauczycieli. 
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§ 8 

Zadania liderów 

1. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy KMW.  

2. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi 

wsparcia. 

3. Ustalanie terminów spotkań Wolontariuszy. 

4. Reprezentowanie Wolontariuszy. 

5. Kontakt z Dyrekcją Szkoły. 

6. Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań. 

 

§ 9                                                                                                                             

Sposoby ewaluacji: 

1. Ankieta dla Wolontariuszy. 

2. Sprawozdanie z pracy Klubu Młodego Wolontariusza. 

3. Rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni 

Wolontariusze. 

4. Zdjęcia z imprez, relacje na stronie szkoły. 

5. Podziękowania od osób i instytucji. 

6. Wywiad z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy. 

 

§ 10                                                                                                                  

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Klubu Młodego 

Wolontariusza. 

2. Zmiana Regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Klubu. 

3. Rozwiązania Klubu może dokonać tylko Dyrektor Szkoły. 

4. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 

5. Samorząd Uczniowski aktywnie wspiera działania Klubu. 

 

Załączniki: 
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1. Karta zapisu Wolontariusza. 

2. Oświadczenie rodzica. 

3. Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych. 

4. Karta aktywności Wolontariusza. 

 

Rada Pedagogiczna, na zebraniu w dniu 23.04.2018r., przyjęła dokument do realizacji. 


