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REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU  

DZIAŁAJĄCEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W GNIEŹNIE 

  

 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1.  wolontariacie  należy przez to rozumieć  bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie 

na rzecz innych,  wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie; 

2. wolontariuszu należy przez to rozumieć ucznia Szkoły Podstawowej nr 9 w Gnieźnie, 

który dobrowolnie i bezinteresownie pomaga innym w każdej dziedzinie życia 

społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. 

Szkolne Koło Wolontariatu  jest skierowane do uczniów z klas VI-VIII, którzy chcą pomagać 

najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w 

środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i 

kulturalne. Jest wspólnotą całkowicie bezinteresowną.  

I. Postanowienia ogólne 

1. Szkolne Koło Wolontariatu  działające w  Szkole Podstawowej nr 9 w Gnieźnie, 

zwane dalej Kołem działa na podstawie niniejszego Regulaminu. 

2. Koło jest organizacją działającą na terenie w/w szkoły pod nadzorem Dyrektora 

Szkoły włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – 

opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez szkołę i organizacje pozarządowe. 

3. Opiekę nad Kołem sprawują wyznaczeni przez Dyrektora  szkoły koordynatorzy, 

którzy czuwają nad tym, by działalność była zgodna ze Statutem Szkoły i niniejszym 

Regulaminem. 

4. Członkami Koła mogą być uczniowie z klas VI-VIII, którzy respektują zasady 

działania Koła. 

5. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. 

 II.    Cele  działania 

1. Angażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym. 

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

otwartości i wrażliwości na potrzeby innych oraz postawy tolerancji. 

3. Aktywizowanie uczniów do  działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o 

charakterze regularnym  i akcyjnym. 
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4. Wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów. 

5. Promocja idei wolontariatu w szkole. 

6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego. 

7. Aktywna współpraca z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w niesienie 

pomocy w środowisku lokalnym. 

III.    Formy działania 

      Koło realizuje swoją działalność poprzez:  

1. udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne organizacje  za zgodą 

Dyrektora szkoły, Rodziców pod nadzorem koordynatorów Koła,  

2. udział w akcjach charytatywnych;  

3. organizowanie kiermaszów, loterii, aukcji na terenie szkoły; 

4. włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek 

opiekuńczych i wychowawczych itp., 

5. pomoc w organizowaniu imprez szkolnych – festynów, przedstawień, koncertów;  

6. udział w wydarzeniach kulturalnych: koncerty, przedstawienia;  

7. organizowanie pomocy w nauce uczniom młodszym i słabszym; 

8. pomoc przy chorym, wspólne spędzanie czasu z ludźmi starszymi;  

9. promocję wolontariatu w lokalnym środowisku – wystawy, gazetki, strona internetowa 

szkoły, itp., 

IV. Zadania koordynatorów  

1. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów - wolontariuszy.  

2. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wolontaryjnego 

wsparcia.  

3. Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.  

4. Reprezentowanie wolontariuszy.  

5. Przyjmowanie i odwoływanie członków Koła.  

6. Kontakt z Dyrekcją szkoły.  

7. Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań. 
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V. Członkowie 

1. Wolontariuszem Szkolnego Koła Wolontariatu może być każdy uczeń z klas od VI do 

VIII wyrażający chęć bezinteresownej pomocy osobom i instytucjom potrzebującym.  

2. Każdy uczeń powinien okazać pisemne pozwolenie od rodzica/opiekuna prawnego na 

działalność  w Szkolnym Kole Wolontariatu. 

3. 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. 

 

4. Wolontariusz ma obowiązek:  

 

- uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez koordynatorów,  

 

- aktywnego angażowania się w działania związane z wolontariatem,  

 

- wywiązywania się z podjętych obowiązków w sposób rzetelny i uczciwy, 

 

          - z godnością reprezentować szkołę i dbać o jej dobre imię, 

           - szanować godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga, 

           - dochować tajemnicy dotyczącej podopiecznego, 

           - działać w zespole i pomagać innym wolontariuszom, 

- wykonywać świadczenia poza zajęciami dydaktycznymi, w wyjątkowych wypadkach 

w czasie zajęć. 

 

 VI.      Nagradzanie wolontariuszy 

1. Raz w roku zostanie zorganizowane spotkanie wolontariuszy i koordynatorów, na 

którym będzie podsumowana działalność członków Koła. 

2. Członkowie Koła mogą zostać nagrodzeni poprzez: 

- wyrażenie uznania słownego, 

- pochwałę na forum szkoły, 
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- umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, na stronie internetowej szkoły, 

- wręczanie listów pochwalnych i dyplomów wolontariuszom lub ich rodzicom. 

3. Za każde działanie wolontariusz otrzymuje określoną ilość punktów. Na końcu roku 

szkolnego następuje sumowanie punktów. Wolontariusz, który wyróżniał się 

zaangażowaniem w działalność Koła, tzn. uzbierał powyżej 100 punktów, otrzyma    

stosowny wpis na świadectwie ukończenia szkoły.  

4. W przypadku, gdy w danym roku szkolnym powyżej 100 punktów uzbiera uczeń 

klasy szóstej lub siódmej, w nagrodę na początku następnego roku szkolnego uczeń ten 

otrzymuje dodatkowych 30 punktów.  

5. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla 

działalności wolontariusza. 

VII.    Postanowienia końcowe                

1. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej przez Koordynatorów 

i Dyrektora Szkoły. 

2. Decyzję o rozwiązaniu Koła podejmuje Dyrektor Szkoły. 

3. Koordynatorzy opracowują coroczny harmonogram działań Koła na dany rok 

szkolny. 

4. Samorząd szkolny wspiera działania Koła. 

5. Załączniki: 

- nr 1: wzór pisemnej zgody rodzica/opiekuna na działalność ucznia w Szkolnym Kole 

Wolontariatu, 

- nr 2: punktacja poszczególnych działań.  

  

  

     Koordynatorzy Koła              Dyrektor Szkoły 

 

……………….…………….            ……………………………… 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu 

 

ZGODA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

NA UDZIAŁ DZIECKA 

W DZIAŁANOŚCI SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

 

Wyrażam zgodę na aktywny udział mojego dziecka ……………………………..…..………, 

ucznia klasy ……… w działaniach i pracach podejmowanych na terenie i poza terenem 

szkoły przez Szkolne Koło Wolontariatu działające przy Szkole Podstawowej nr 9                 

w Gnieźnie, a także wyrażam zgodę na zamieszczanie fotografii z przeprowadzonych akcji, 

na której będzie wizerunek mojego dziecka, na stronie internetowej szkoły i  w mediach. 

Oświadczam, że znana mi jest idea szkolnego wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne 

i bezpłatne wykonywanie działań charytatywnych przez uczniów. 

 

........................................................  

    podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

telefon kontaktowy rodzica/prawnego opiekuna:  

     …………………….…………………… 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu 

Punktacja poszczególnych działań 

1. Przygotowanie kiermaszu: 

 pakowanie pierników: 5 punktów 

 pakowanie sianka: 5 punktów 

 pakowanie opłatków: 5 punktów 

 ustawianie stołów: 5 punktów 

 porządkowanie po kiermaszu: 5 punktów 

 inne: 5 punktów 

2. Zaangażowanie w kiermasz (czas poświęcony na sprzedaż): od 5 do 10 punktów 

3. Działania na rzecz chorych i starszych: 

 odwiedziny: 10 punktów 

 sprzątanie u osób starszych: 10 punktów 

 zaangażowanie w przygotowanie imprezy kulturalnej dla osób samotnych i starszych 

(lub innej): 10 punktów. 

 przygotowanie kartek dla chorych i starszych: 5 punktów 

4. Czas poświęcony młodszym i słabszym uczniom w świetlicy szkolnej:  

 pomoc koleżeńska w nauce: 5 punktów 

 czytanie dzieciom bajek: 5 punktów 

5. Przygotowanie projektu koszulki lub projektu butonu dla wolontariuszy: 5 

punktów 

6. Zaangażowanie w różnego typu zbiórki (karmy dla zwierząt, makulatury, na rzecz 

Domu Dziecka i innych):  

 przygotowanie plakatów informujących o zbiórce: 5 punktów 

 karteczek z informacją o zbiórce dla najmłodszych uczniów: 5 punktów 

 zbiórka darów: 5 punktów 

 pakowanie zebranych darów:  5 punktów 
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7. Osoba odpowiedzialna za jakieś konkretne działanie w Kole przez określony czas 

(np. wolontariusz odpowiedzialny za wolontaryjne butony): 10 punktów 

8. Zaangażowanie w pomoc przy festynie z okazji Dnia Dziecka (ustawianie stołów, 

krzeseł, przynoszenie wody, porządek po festynie): 10 punktów 

9. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz potrzebujących wsparcia (np. 

Dom Dziecka, Dom Opieki Społecznej, Schronisko dla zwierząt itd.): 10 punktów 

10. Zorganizowanie imprezy charytatywnej w określonym celu: 15 punktów 

11. Inne, ciekawe inicjatywy: od 5 do 10 punktów 

Każde działanie musi być potwierdzone przez nauczyciela (koordynatora) lub 

określoną instytucję, z którą wolontariusz współpracuje. 

 

 

 

 

 

 

 


