
REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU 
 
1. W szkole funkcjonuje, Szkolny Klub Wolontariatu, którego zadaniem jest organizowanie i 

świadczenie pomocy najbardziej potrzebującym, reagowanie na potrzeby środowiska, 
inicjowanie działań w środowisku szkolnym i lokalnym, a także wspomaganie różnego 
typu inicjatyw o charakterze charytatywnym i kulturalnym.  

2. Szkolny Klub Wolontariatu prowadzą nauczyciele-opiekunowie. 
3. Cele działania Szkolnego Klubu Wolontariatu: 

 wdrażanie uczniów do działalności charytatywnej i wolontariatu, 

 angażowanie w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym, 

 rozwijanie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, a także życzliwości, 
otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach, 

 organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej i 
kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym, 

 propagowanie idei wolontariatu wśród społeczności szkolnej, 

 pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań charytatywnych 
organizowanych poza szkołą, informowanie o akcjach prowadzonych w środowisku 
lokalnym i podejmowanych przez inne organizacje, 

 organizowanie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy, 

 zachęcanie do pracy nas sobą i kształtowania swojego charakteru. 
4. Warunki przystąpienia do Szkolnego Klubu Wolontariatu: 

 członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu może być każdy uczeń, który przedłożył 
pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na działalność w Klubie, 

 wolontariusz zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Szkolnego Klubu 
Wolontariatu, 

 członkowie Klubu mogą podejmować działania charytatywne w wymiarze, który nie 
utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych, 

 wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie 
Regulaminu Klubu. O skreśleniu z listy decydują opiekunowie Szkolnego Klubu 
Wolontariatu. 

5. Wolontariusz: 

 kieruje się bezinteresownością i życzliwością oraz chęcią niesienia pomocy i troską o 
innych, 

 godnie reprezentuje swoją szkołę oraz jest przykładem dla innych - cechuje go wysoka 
kultura osobista, 

 systematycznie uczestniczy w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy, 

 wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań i systematycznie 
wpisuje do „Dzienniczka Wolontariusza” akcje, w których brał udział. 

6. Formy działalności: 

 udział w akcjach na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego (np. zbiórki darów, 
wyjścia, warsztaty itp.) 

 udział w akcjach proponowanych przez placówki zewnętrzne, w tym ogólnopolskie 
(za zgodą Dyrektora szkoły). 



7. Dokumenty potwierdzające zaangażowanie wolontariuszy: 

 Dzienniczek Wolontariusza, 

 zaświadczenie o pracy w Szkolnym Klubie Wolontariatu wystawiane przez opiekunów 
pod koniec roku szkolnego, 

 dyplom. 
8. Warunki uzyskania zaświadczenia o pracy w Szkolnym Klubie Wolontariatu: 

 udział w zebraniach dla wolontariuszy, 

 udział w minimum dwóch dużych akcjach w ciągu semestru wynikających z planu 
pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu, 

 udział we wszystkich akcjach związanych ze zbiórką darów dla potrzebujących. 
9. Warunki uzyskania wpisu na świadectwie szkolnym: 

 wpis na świadectwie w klasach V – VII dotyczący pracy w Szkolnym Klubie 
Wolontariatu otrzymuje uczeń, który brał aktywny udział w podejmowanych przez 
Klub akcjach i działaniach; minimum: dwie duże akcje w semestrze, zbiórki darów dla 
potrzebujących i udział w spotkaniach Szkolnego Klubu Wolontariatu. 

 wpis na świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej otrzymuje uczeń, który co 
najmniej trzy lata aktywnie uczestniczył w akcjach i działaniach podejmowanych 
przez Szkolny Klub Wolontariatu. 

10. Opiekunowie Klubu Wolontariuszy mają prawo angażować do koordynowania lub 
sprawowania opieki w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników 
pedagogicznych lub deklarujących pomoc rodziców. 

11.  Na koniec każdego semestru odbywa się zebranie wolontariuszy i opiekunów Klubu w 
celu podsumowania pracy. 

12. Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu na zakończenie semestru składa sprawozdanie z 
działań Szkolnego Klubu Wolontariatu. 


