
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pudliszkach z oddziałami integracyjnymi  

 

1 | S t r o n a  
 

 

 

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym  

z oddziałami integracyjnymi w Pudliszkach 

 

1. W szkole jest prowadzona działalność z zakresu wolontariatu – Szkolne Koło Wolontariatu. 

2. Szkolne Koło Wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej 

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

szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. 

3. Cele działania: 

a) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu; 

b) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym; 

c) promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, 

życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach; 

d) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej  

na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym; 

e) pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontariackim, 

w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku 

lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje; 

f) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 

g) promowanie idei wolontariatu; 

h) angażowanie się, w miarę potrzeb, do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze 

charytatywnym. 

4. Wolontariusze: 

a) wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu; 

b) wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc tam, 

gdzie jest ona potrzebna; 

c) do pracy wolontariackiej włączają się uczniowie klas VI – VIII; 

d) uczeń wstępując do Szkolnego Koła Wolontariatu składa pisemną deklarację, do której załączona 

jest pisemna zgoda rodziców; 

e) deklaracja traktowana jest jako zgoda rodziców na udział dziecka w akcjach prowadzonych przez 

koło; 

f) członkowie koła mogą podejmować pracę wolontariacką w wymiarze, który nie utrudni im nauki  

i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych; 
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g) członek koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o 

innych; 

h) członek koła wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań; 

i) członek koła stara się aktywnie włączyć w działalność SKW oraz wykorzystując swoje zdolności  

i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy; 

j) członek koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować 

swoją szkołę oraz być przykładem dla innych. 

5. Formy działalności SKW: 

a)    działania na rzecz środowiska szkolnego; 

b)    działania na rzecz środowiska lokalnego; 

c)     udział w akcjach ogólnopolskich za zgodą dyrektora szkoły. 

6. Nagradzanie wolontariuszy 

a) nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla ich działalności. 

b) uczeń jest nagradzany za działalność wolontariacką, sama przynależność do koła nie uprawnia  

do nagradzania. 

c) wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontariacką i społeczną  

na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia. 

7. Formy nagradzania: 

a) wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego; 

b) wpis do dziennika Librus; 

c) pochwała dyrektora na szkolnym apelu; 

d) przyznanie dyplomu na zakończenie szkoły; 

e)  wpis na świadectwo szkolne – po wypracowaniu minimum 20 godzin (w roku szkolnym) podczas 

wydarzeń wolontariackich; godziny te muszą być potwierdzone przez organizatorów  

lub koordynatorów zaświadczeniami z liczbą wypracowanych godzin. 

8. Rezygnacja z pracy w wolontariacie. 

a)  każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie 

b)  od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie 

opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica. 

 

…../-/Agata Lemańska…. 

Dyrektor 
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