
REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA 

KLAS IV-VIII W SP NR 97 W WARSZAWIE 

 

 

   I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

Wolontariat – działanie, którego celem jest działanie na rzecz innych osób lub instytucji, 

wykonane z własnej woli, bez wynagrodzenia oraz skierowane do ludzi spoza kręgu przyjaciół, 

rodziny lub koleżeństwa. 

 

Szkolny Klub Wolontariusza (SKW) to inicjatywa skierowana do uczniów, którzy chcą 

służyć najbardziej potrzebującym. Ma za zadanie reagować czynnie na potrzeby środowiska, 

inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym oraz wspomagać różnego typu 

inicjatywy charytatywne, kulturalne. 

 

Opiekę nad SKW sprawują opiekunowie, którzy czuwają nad tym, aby działalność Klubu była 

zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Szkolnego Klubu Wolontariusza. Opiekunowie 

SKW zajmują się sprawami organizacyjnymi wolontariatu, a także są łącznikami między 

uczniami a Dyrekcją Szkoły. 

 

   II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA SKW: 

1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz propagowanie tej idei. 

2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych, rozwijanie empatii. 

3. Kształtowanie i rozwijanie postaw prospołecznych. 

4. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie   

    więzi ze środowiskiem. 

5. Inspirowanie uczniów do aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego. 

6. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów umiejętności działania zespołowego. 

7. Budowanie pozytywnej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji 

    i poszerzaniu własnych zainteresowań. 

8. Wspieranie ciekawych, kreatywnych inicjatyw młodzieży szkolnej. 

9. Prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji 

    i organizacji społecznych. 

10. Prowadzenie cyklicznych spotkań wolontariuszy. 

11. Współpraca z Samorządem Uczniowskim. 



   III. PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA: 

 

1. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń od klasy IV do klasy VIII, który w wyznaczonym  

przez opiekunów SKW terminie zgłosi chęć uczestnictwa i  dostarczy pisemną zgodę 

rodzica/opiekuna, a następnie podpisze zobowiązanie wolontariackie. 

2. Członkiem SKW jest uczeń szkoły podstawowej, respektujący zasady Klubu. 

3. Wolontariusz wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań i systematycznie 

wypełnia i przedstawia comiesięczną kartę wolontariusza. 

4. Członek SKW   systematycznie   uczestniczy   w   pracy  wolontariatu,   a   także   

 w spotkaniach dla wolontariuszy.    

5. Każdy   członek   Klubu   stara   się   aktywnie   włączyć   w   działalność SKW   oraz  

wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje oraz inicjatywy. 

6. Uczeń należący do SKW za zgodą rodzica/ opiekuna może samodzielnie i aktywnie   

poszukiwać miejsca, w którym może się zaangażować i realizować zadania wolontariusza poza 

szkołą. 

7. Każdy wolontariusz swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie  

reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych.   

8. Wolontariusz   może   zostać   skreślony   z   listy   wolontariuszy   za   nieprzestrzeganie  

regulaminu. O  skreśleniu   z   listy   decydują   opiekunowie SKW. 

9. Każdy wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy w SKW.  Od momentu podjęcia   decyzji 

o rezygnacji, ma 2 tygodnie na dostarczenie opiekunowi SKW  pisemnego oświadczenia  

o rezygnacji z podpisem rodziców/ opiekunów. 

 

    IV. OPIEKUNOWIE WOLONTARIATU: 

 

1. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy wolontariuszy. 

2. Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy. 

3. Monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań. 

4. Reprezentowanie wolontariuszy. 

5. Przyjmowanie i odwoływanie członków Klubu. 

6. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia. 

7. Kontakt z Dyrektorem Szkoły. 

8. Wypisywanie dla Wolontariuszy klas ósmych zaświadczeń za aktywną pracę na rzecz   

    Szkolnego Klubu Wolontariusza. 

 



     V. NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY: 

  Członkowie wolontariatu mogą być nagradzani poprzez: 

 - pochwałę opiekunów SKW- wpis do e- dziennika; 

 - pochwałę na forum szkoły; 

 - dyplom wolontariusza; 

 - punkty za wolontariat- zgodnie z kryteriami wolontariatu, uprawniającymi do wpisu   

   na świadectwo ukończenia SP. 

 

     VI. PRZYDZIELENIE PUNKTÓW ZA WOLONTARIAT: 

1. Wpis na świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej uzyskuje uczeń, który przez co  

najmniej 2 lata nauki w szkole systematycznie uczestniczył w SKW  na rzecz środowiska 

szkolnego/ lokalnego i zrealizował co najmniej 60 godzin w systematycznej pracy  

wolontariatu. 

2. Uczeń, który systematycznie angażuje się w wolontariat poza szkołą i chce otrzymać  wpis 

na  świadectwie zobowiązany jest poinformować o  tym opiekunów SKW do 30 września, a do 

1 czerwca danego roku szkolnego  dostarczyć opiekunom  zaświadczenie zawierające nazwę 

placówki, pieczątkę i podpis osoby sprawującej opiekę nad wolontariuszem, okres w którym 

wolontariusz angażował się w pomoc oraz ilość zrealizowanych godzin. 

3. Zaświadczenie o wolontariacie poza szkołą jest respektowane wyłącznie wtedy, gdy uczeń 

zapisany jest do SKW. 

4. Zaświadczenia i dyplomy za udział w krótkoterminowych  akcjach poza szkołą, należy  

przedstawić opiekunom SKW w ciągu 2 tyg. od zakończenia akcji. 

 

     Zasady przyznawania punktów dla uczniów klas VIII w roku szkolnym 2021/2022 

1. Wpis na świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej uzyskuje uczeń, który  

systematycznie uczestniczył w SKW  na rzecz środowiska szkolnego/ lokalnego i zrealizował 

co najmniej 30  godzin w systematycznej pracy wolontariatu. 

2. Uczeń, który systematycznie angażuje się w wolontariat poza szkołą i chce otrzymać   wpis 

na  świadectwie zobowiązany jest poinformować o  tym opiekunów SKW do 30 września, a do 

1 czerwca danego roku szkolnego  dostarczyć opiekunom SKW  zaświadczenie zawierające 

nazwę placówki, pieczątkę i podpis osoby sprawującej opiekę nad wolontariuszem, okres  

w którym wolontariusz angażował się w pomoc oraz ilość zrealizowanych godzin. 

3. Zaświadczenie o wolontariacie poza szkołą jest respektowane wyłącznie wtedy, gdy  uczeń 

zapisany jest do SKW. 

4. Zaświadczenia i dyplomy za udział w krótkoterminowych  akcjach poza szkołą, należy   

przedstawić opiekunom SKW w ciągu 2 tyg. od zakończenia akcji. 

 


