
REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

w Zespole Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka 

w Dąbrowie Górniczej 

 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły nauczycieli, 

uczniów i rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego 

człowieka.  

2. Wolontariusz :  

a) to uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna;  

b) może podejmować pracę wolontariacką w wymiarze, który nie utrudni mu nauki i pozwoli 

wywiązywać się z obowiązków domowych;  

c) kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych;  

d) wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań;  

e) systematycznie uczestniczy w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy;  

f) stara się aktywnie włączyć w działania na rzecz innych oraz wykorzystując swoje zdolności  

i doświadczenie, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy;  

g) swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją 

szkołę oraz być przykładem dla innych;  

h) może zostać wykluczony z działań za niewywiązywanie się ze zobowiązań Szkolnego Koła 

Wolontariatu. O skreśleniu z listy decyduje koordynator SKW.  

3. W Szkolnym Kole Wolontariatu może uczestniczyć każdy uczeń, bez względu na wiek. 

Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica lub 

opiekuna na działanie w wolontariacie (załącznik nr 1).  

4. Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą pomagać 

najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania  

w środowisku szkolnym i lokalnym oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, 

kulturalne.  

5. Opiekę nad Kołem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora Szkoły nauczyciel (zwany 

Koordynatorem), który czuwa nad tym, aby działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły  

i Regulaminem Koła oraz prowadzi pracę formacyjną członków Koła, opierając się na zasadzie 

dobrowolności i bezinteresowności.  



§ 2. Cele Szkolnego Koła Wolontariatu 

1. Przygotowanie dzieci do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.  

2. Zaangażowanie młodzieży do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym.  

3. Rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, 

otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.  

4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.  

5. Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym.  

6. Włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje.  

7. Niesienie pomocy innym.  

8.Czerpanie zadowolenia i satysfakcji z bezinteresownej działalności na rzecz innych.  

9. Pokazanie innym, jak można spędzić pożytecznie wolny czas.  

10. Zintegrowanie ze sobą uczniów z różnych zespołów klasowych.  

11. Rozwijanie twórczych postaw i uczuć empatycznych.  

12. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.  

 

§ 3. Prawa i obowiązki Wolontariuszy 

1. Wolontariusz ma prawo do:  

- wpływania na działania Koła poprzez zgłaszanie własnych inicjatyw oraz pomysłów;  

- wypowiedzenia członkostwa w Kole w dowolnym czasie;  

- promocji idei wolontariatu w szkole i swoim otoczeniu.  

2. Wolontariusz ma obowiązek:  

- uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez koordynatorów;  

- aktywnego angażowania się w działania związane z wolontariatem;  

- wywiązywania się z podjętych obowiązków najlepiej, jak potrafi.  

 

§ 4.Zadania koordynatora 

1. Utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi współpracuje 

Wolontariat Szkolny.  

2. Tworzenie atmosfery zaufania i otwartości.  

3. Dawanie poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy.  

4. Organizowanie spotkań mających na celu zapoznanie młodzieży z planowanymi działaniami 

oraz przydziałem obowiązków.  

5. Stwarzanie systemu gratyfikacji wolontariuszy zależnej od wkładu pracy.  



6. Przeprowadzanie rozmów wyjaśniających powody powstawania zaniedbań w czasie pracy 

wolontariuszy.  

7. Organizowanie wspólnie z wolontariuszami Dnia Wolontariusza - 5 grudnia.  

8. Przygotowywanie rocznych sprawozdań z pracy wolontariuszy.  

 

§ 5.Obszary działania 

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne  

i środowisko lokalne.  

1. Środowisko szkolne  

Odbiorcą działań są przede wszystkim: uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne jak i cała 

przestrzeń szkolna. Członkowie koła skupiają się na wspieraniu swoich kolegów i koleżanek  

z innych klas np. pomagając im w nauce lub organizując akcje charytatywne. Mogą również 

zaangażować się w przygotowania licznych wydarzeń szkolnych np. festynów, dyskotek, imprez 

okolicznościowych (w zależności od sytuacji epidemiologicznej).  

2. Środowisko lokalne  

Są to działania, w ramach których szkoła nawiązuje współpracę z organizacjami pozarządowymi 

lub instytucjami potrzebującymi wsparcia wolontariuszy, jak np. szpitale, domy dziecka, 

schroniska dla zwierząt, domy kultury (np. stałe działania w klubie seniora, organizacja 

wieczorków literackich w bibliotece, organizacja cyklicznych warsztatów dla dzieci z domów 

dziecka). Jest to również wspieranie osób prywatnych, np. seniorów, osób z niepełnosprawnością. 

Źródłem informacji na temat osób potrzebujących wsparcia mogą być: uczniowie, rada rodziców, 

parafie, ośrodki pomocy społecznej.  

 

§ 6. Nagradzanie wolontariuszy 

1. Formy nagradzania:  

a) wyrażenie uznania słownego,  

b) pochwała na forum szkoły,   

c) wręczanie listów pochwalnych i dyplomów. 

2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności 

wolontariusza.  

3. Uczeń, który jest wolontariuszem i realizuje określone zadania może mieć przyznane 

dodatkowe punkty z zachowania.  



4. Uczeń klasy VIII może uzyskać dodatkowe punkty w rekrutacji do szkoły 

ponadpodstawowej pod warunkiem systematycznej pracy w ramach wolontariatu lub pracy na 

rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.  

5. Uczniowie otrzymują wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej o działalności 

na rzecz wolontariatu. Wpis otrzymuje wolontariusz, który przynajmniej przez dwa lata 

aktywnie pracował na rzecz szkolnego koła wolontariatu i brał czynny udział w akcjach 

charytatywnych. Wyjątkiem jest rok szkolny 2021/2022 dla uczniów klasy VIII, kiedy wpis 

na świadectwie można otrzymać po roku aktywnego udziału w pracy koła.  

6. Wszystkie działania wolontariusza na rzecz koła odnotowywane są w karcie pracy 

wolontariusza (załącznik nr 2).  

7. Uczeń może również samodzielnie i aktywnie poszukiwać miejsca, obszaru, 

placówki/instytucji, w pomoc którym mógłby się zaangażować i realizować zadania 

wolontariusza poza szkołą.  

 


