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REGULAMIN 

Szkolnego Klubu Wolontariatu 

 

Szkoły Podstawowej  

z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342  

im. Jana M. Szancera w Warszawie 

 

 

 

Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. 

zm.); 

2) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.); 

3) Statut SP 342  (zał. do uchwały nr VI/2017/18 RP SP 342 z dnia 30 listopada 2017 r. z 

późn. zm.). 
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§ 1. 
Definicje: 

 
Ilekroć w dalszych przepisach 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 SP 342, który dobrowolnie i 
bezinteresownie pomaga innym osobom lub instytucjom; 

3) Szkolnym Klubie Wolontariatu – należy przez to rozumieć formalną wspólnotę 
wolontariuszy stosujących się do niniejszego Regulaminu; 

4) koordynatorze – należy przez to rozumieć nauczyciela SP 342 sprawującego opiekę 
nad Szkolnym Klubem Wolontariatu; 

5) indeksie wolontariusza - należy przez to rozumieć rodzaj dokumentacji zawierającej  
datę i nazwę  działań wykonywanych przez wolontariusza, wymiar  godzin pracy  
oraz potwierdzenie osoby odpowiedzialnej. 

 
 

§ 2. 
Cele Szkolnego Klubu Wolontariatu 

 
1. Szkolny Klub Wolontariatu jest inicjatywą uczniów skierowaną do rówieśników, którzy 

chcą czynnie reagować na potrzeby innych osób np. chorych, ubogich, samotnych lub 
instytucji wspierających takie osoby, a także prowadzących działania na rzecz zwierząt, 
ochrony środowiska i klimatu.  

2. Celem Szkolnego Klubu Wolontariatu jest wspomaganie szkoły w realizacji funkcji 
wychowawczej, w szczególności poprzez: 
1) aktywizowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy 

innym; 
2) kształtowanie postaw prospołecznych, w tym wzmacnianie empatii, 

odpowiedzialności i pracy zespołowej;  
3) rozwój kreatywności i samodzielności uczniów. 

 
 

§ 3. 
Sposoby  działania Szkolnego Klubu Wolontariatu 

 
1. Szkolny Klub Wolontariatu,  realizuje swoje cele w środowisku szkolnym i pozaszkolnym 

w szczególności poprzez:  
1) inicjowanie działań pomocowych na rzecz osób lub instytucji;   
2) wspieranie inicjatyw charytatywnych; 
3) promocję idei wolontariatu, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technik 

informacyjno-komunikacyjnych; 
4) wypracowanie systemu włączania uczniów do działań wolontarystycznych.  

2. Działania Szkolnego Klubu Wolontariatu mogą mieć formę: 
1) akcji, wydarzeń lub imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych; 
2) wystaw, gazetek; 
3) zbiórek pieniędzy, w tym poprzez loterie, kwesty, aukcje; 
4) zbiórek darów rzeczowych; 
5) bezpośrednich spotkań z osobami potrzebującymi pomocy; 
6) szkoleń i warsztatów dot. wolontariatu; 
7) zebrań roboczych.  

3. Wybrane działania Szkolnego Klubu Wolontariatu, o których mowa w ust. 2  mogą mieć 
charakter planowy lub okazjonalny, a także jednorazowy lub  cykliczny. 
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§ 4. 
Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu 

 
1. Członkami Szkolnego Klubu Wolontariatu mogą być chętni uczniowie SP 342, dalej 

wolontariusze. 
2. Warunkiem uzyskania członkostwa jest: 

1) znajomość celów i sposobu  działania Szkolnego Klubu Wolontariatu;  
2) akceptacja niniejszego regulaminu; 
3) posiadanie pisemnej zgody rodziców na udział w wolontariacie.  

3. Członkostwo w Szkolnym Klubie Wolontariatu ustaje na skutek; 
1) rezygnacji wolontariusza, po poinformowaniu o swojej decyzji koordynatora; 
2) wycofania zgody rodzica wolontariusza; 
3) skreślenia z listy wolontariuszy przez koordynatora, w związku z 

nieprzestrzeganiem obowiązków, o których mowa § 5 ust. 2.  
 
 

§ 5. 
Prawa i obowiązki członków Szkolnego Klubu Wolontariatu, dalej Klubu 

 
1. Wolontariusz ma prawo do: 

1) zgłaszania własnych pomysłów i inicjatyw służących realizacji celów Klubu; 
2) współtworzenia planów pracy Klubu;  
3) otrzymania wsparcia koordynatora lub innych osób działających na rzecz Klubu; 
4) odmowy wykonania działań pozostających w konflikcie z jego przekonaniami lub 

przekonaniami jego rodzica; 
5) rezygnacji z działań wolontarystycznych w dowolnym czasie;  
6) informacji o zasadach bhp oraz  zapewnienia ich przestrzegania podczas działań 

wolontarystycznych. 
2. Wolontariusz ma obowiązek: 

1) przestrzegać niniejszego regulaminu; 
2) aktywnie uczestniczyć w planowych zebraniach Klubu; 
3) sumiennie wywiązywać się z podjętych zadań;  
4) systematycznie prowadzić ewidencję swoich działań w indeksie wolontariusza; 
5) szanować godność i prawo do prywatności osób trzecich podczas wykonywania 

działań na ich rzecz; 
6) bycia lojalnym  wobec organizatorów i organizacji dla których pracuje. 

 
 

§ 6. 
Koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu 

 
1. Koordynatorem  zostaje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora, za jego zgodą. 
2. Koordynator ma za zadanie, w szczególności: 

1) promowanie idei wolontariatu w społeczności szkolnej; 
2) przyjmowanie i odwoływanie członków Szkolnego Klubu Wolontariatu; 
3) opracowanie indeksu wolontariusza; 
4) opracowanie planu pracy Klubu, w tym określenia rodzaju działalności i 

harmonogramu zebrań i pracy wolontariuszy;  
5) opracowanie sprawozdania z realizacji planu pracy Klubu; 
6) monitorowanie pracy wolontariuszy; 
7) zapewnienie bezpiecznych warunków wykonywania pracy przez wolontariuszy; 
8) wspieranie wolontariuszy w trudnych sytuacjach; 
9) organizowanie zebrań zgodnie z harmonogramem, w tym co najmniej raz w roku 

walnego zebrania podsumowującego dany rok, w celu motywowania członków 
Szkolnego Klubu Wolontariatu do dalszego aktywnego działania. 
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3. Koordynator wykonując swoje zadania współpracuje z wolontariuszami i  organami 
szkoły.  
 

 
§ 7. 

Nagradzanie  wolontariuszy 
 

1. Uczeń  za swoją aktywność w Szkolnym Klubie Wolontariatu może zostać nagrodzony. 
2. Nagroda dla wolontariusza powinna mieć funkcję motywującą. 
3. Przewiduje się następujące formy nagradzania: 

1) udzielenie pochwały koordynatora  z wpisem do dziennika; 
2) wręczenie dyplomu uznania podczas uroczystości szkolnej; 
3) wręczenie nagrody rzeczowej podczas uroczystości szkolnej; 
4) wpis o treści „Aktywność na rzecz innych ludzi” na świadectwie w części dot . 

szczególnych osiągnięć ucznia. 
4. Warunkiem przyznania uczniowi nagrody, o której mowa w ust. 3 pkt 4 jest alternatywnie:  

1) aktywny udział w spotkaniach i  akcjach Szkolnego Klubu Wolontariatu na 
poziomie co najmniej 60 % wszystkich akcji zaplanowanych na dany rok; 

2) pisemne zaświadczenie osób lub instytucji potwierdzające  co najmniej 30 godzin 
pracy wolontariackiej świadczonej poza Szkolnym Klubem Wolontariatu. 

5. Nagrody rzeczowe przyznaje się w miarę posiadanych środków finansowych w budżecie 
szkoły lub funduszu Rady Rodziców SP 342, na wniosek koordynatora. 
 


