
 

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 153 W KRAKOWIE 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.Miejscem działania Szkolnego Klubu Wolontariatu jest Szkoła Podstawowa nr 153 w Krakowie,                                                          

ul. Na Błonie 15 d, 30-147 Kraków. 

2.Wolontariat, to świadome, dobrowolne i nieodpłatne działanie na rzecz innych, 

potrzebujących pomocy, wykraczające poza związki rodzinne, przyjacielskie i koleżeńskie, jest 

odruchem serca, skutkującym wsparciem, udzieleniem pomocy człowiekowi, zwierzęciu, 

przyrodzie. 

3. Wolontariusz, to osoba, która z własnej woli i chęci, dobrowolnie i świadomie podejmuje 

bezpłatną pracę na rzecz potrzebujących. 

4. Klub Wolontariatu działający w Szkole Podstawowej 153 Krakowie jest inicjatywą skierowaną 

do wszystkich uczniów, którzy chcą pomagać potrzebującym.  

5. Szkolny wolontariat jest działalnością całkowicie nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy 

chcą pomagać innym. 

6. Koordynatorem i opiekunem wolontariatu jest lider wolontariatu oraz członkowie do spraw 

wolontariatu. 

7. Koordynatorzy, opiekunowie oraz wolontariusze odpowiadają bezpośrednio przed 

Dyrektorem Szkoły. 

II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 

1. Celem Szkolnego Klubu Wolontariatu jest rozwijanie  postaw prospołecznych                                               

oraz wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowania, życzliwość i bezinteresowności. 

 

2. Dobrowolne i systematyczne działanie na rzecz pomocy koleżeńskiej, społecznej                                                      

oraz środowiska lokalnego. 

 

3. Szkolny Klub Wolontariatu działa na rzecz: 

• szkoły- współpraca ze świetlicą szkolną, biblioteką szkolną, SU, 

 -rówieśników – np.  pomoc w problemach związanych z nadrabianiem zaległości  

   w nauce,  

• instytucji - wspieranie dzieci chorych objętych opieką hospicjów domowych, korespondencja 

w ramach Marzycielskiej Poczty, współpraca z PCK,  Stowarzyszeniem Sursum Corda, 

Krakowskim Schroniskiem dla Zwierząt itp. 

 

 



4. Do form działania Szkolnego Klubu Wolontariatu należą również: 

• udział w wydarzeniach kulturalnych, 

• organizacja wydarzeń kulturalnych, 

• promocja wolontariatu w szkolnym i lokalnym środowisku.   

          

  5. Klub przynajmniej raz w roku organizuje spotkania podsumowujące pracę.  

            

6. Do zadań Klubu należy wspieranie twórczych i ciekawych inicjatyw uczniów                                            

oraz zdobywanie nowych doświadczeń, jak i umiejętności działania w grupie. 

 

7.  Włączenie się w pomoc przy organizowaniu różnego rodzaju imprez poprzez pełnienie 

funkcji służebnych np. kierowanie porządkiem. 

 

WOLONTARIUSZE 

 

1. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń klasy IV - VIII, który chce służyć  innym. 

 

2. Członkiem wolontariatu może zostać uczeń, który przedstawi pisemną zgodę rodziców na 

wyżej wymienioną działalność. /Załącznik nr 1/ 

 

3. Wolontariusz ma prawo do:  

• wpływania na działanie Klubu, poprzez zgłaszanie własnych inicjatyw oraz pomysłów, 

• rezygnacji z członkostwa w Klubie w dowolnym czasie, 

• promocji wolontariatu w szkole i poza szkołą. 

 

4. Wolontariusz ma obowiązek: 

• udziału w szkoleniu podstawowym na temat praw i obowiązków wolontariuszy, idei 

wolontariatu prowadzonym przez opiekuna lub przedstawiciela Centrum Wolontariatu, 

• uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez opiekuna, 

• aktywnego angażowania się w działania związane z wolontariatem, 

• jak najlepszego wywiązywania się z dobrowolnie podjętego obowiązku. 

przestrzegania zasad zawartych w Karcie Etycznej Wolontariusza /Załącznik nr 2/                                      

oraz Regulaminu Klubu Wolontariusza. 

  



 

ZADANIA OPIEKUNA 

                                                 

1.Tworzenie rocznego planu pracy i przedstawienie go członkom zespołu na pierwszym 

spotkaniu we wrześniu. 

2. Nadzorowanie pracy wolontariuszy. 

3. Promowanie idei wolontariatu wśród uczniów. 

4. Utrzymywanie kontaktu z organizacjami, z którymi współpracuje Szkolny Klub 

Wolontariatu. 

5. Wyznaczanie zadań odpowiednich do zainteresowań wolontariuszy. 

6. Organizowanie zebrań, w trakcie których wolontariusze zostają zapoznani                                                     

z zamierzonymi działaniami. 

7. Przygotowanie  rocznego sprawozdania z pracy wolontariatu i nagradzanie najbardziej 

aktywnych członków. 

NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY 

1. Formy nagradzania: 

• Ustna pochwała ze strony opiekuna wolontariuszy. 

• Pochwała Dyrektora Szkoły. 

• Wpis pozytywnej uwagi do dziennika: 

„Systematyczna i sumienna praca na rzecz Wolontariatu „(minimum 1 godzina                                      

w miesiącu) 

lub 

„Udział w akcji charytatywnej”/ „Pomoc koleżeńska”/ „Praca na rzecz szkoły” 

• Dyplomy i listy pochwalne  wręczone na koniec roku szkolnego. 

• Zapis na świadectwie szkolnym (15 godzin w ciągu roku szkolnego). 

 

2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie                                                           

dla działalności wolontariusza. 

KARY 

1. Uczeń który nie prezentuje prawidłowej postawy wolontariusza i łamie regulamin 

może być odsunięty z pracy w wolontariacie. 

  



REZYGNACJA W SZKOLNYM KLUBIE WOLONTARIATU 

 

1. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie. 

 

2. Od czasu podjęcia decyzji o rezygnacji z pracy w wolontariacie  ma dwa tygodnie na 

dostarczenie opiekunowi wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji                                                                 

z podpisem rodzica. 

EWALUACJA 

 

1. Szkolny Klub Wolontariatu prowadzi ewaluację swojej działalności. W jej zakres wchodzą: 

• sprawozdania z pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu, 

• rejestr akcji charytatywnych, w których uczestniczą wolontariusze, 

• relacje z działalności umieszczane na stronie szkoły oraz tablicy poświęconej 

działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu, 

• podziękowania i pochwały od osób i instytucji, 

• zdjęcia z  imprez. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Klubu Wolontariatu. 

 

2. Samorząd Szkolny wspiera aktywnie działania Szkolnego Klubu Wolontariuszy. 

 

3. Wolontariusze obchodzą swoje święto 5 grudnia – Międzynarodowy Dzień 

Wolontariusza 

 

Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu w SP153 

                                                                                                        

 

 

 

 

Kraków, 2.09.2019 r. 

 

 


