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Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu przy Szkole Podstawowej nr 25 

im. Franciszka Juszczaka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 we Wrocławiu. 

 

Każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 25 im. Franciszka Juszczaka we Wrocławiu 

może zostać wolontariuszem. 

Wolontariusz realizuje cele i przestrzega założeń programowych Szkolnego Klubu 

Wolontariatu przy Szkole Podstawowej nr 25 im. Franciszka Juszczaka w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym nr 15 we Wrocławiu. 

Wolontariat to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, 

wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie. 

I Postanowienia ogólne: 

1. Szkolny Klub Wolontariatu skierowany jest do uczniów, którzy chcą pomagać innym, 

reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym 

i lokalnym, wspomagać różnego rodzaju inicjatywy charytatywne i kulturalne. 

2. Szkolny Klub Wolontariatu został powołany w celu zainteresowania młodzieży pomocą 

potrzebującym, ponieważ wychowawcze oddziaływanie wolontariatu pomaga 

w przygotowaniu do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie. 

3. Szkolny Klub Wolontariatu jest organizacją uczniowską działającą na terenie szkoły 

pod nadzorem Dyrekcji. 

4. Opiekę nad Szkolnym Klubem Wolontariatu sprawuje opiekun, który czuwa nad tym, 

by działalność wolontariuszy była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Klubu 

Wolontariatu. Wspierają go nauczyciele odpowiedzialni za wolontariat w szkole. 

II Struktura: 

1. W skład Szkolnego Klubu Wolontariatu wchodzą: 

a) Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu (nauczyciel szkoły); 

Zadania: 

1. Utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi 

współpracuje wolontariat szkolny. 

2. Tworzenie atmosfery zaufania i otwartości. 

3. Dawanie poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy. 
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4. Organizowanie spotkań mających na celu zapoznanie uczniów 

z planowanymi działaniami oraz przydziałem obowiązków. 

5. Stwarzanie systemu gratyfikacji wolontariuszy zależnej od wkładu pracy. 

6. Przeprowadzanie rozmowy wyjaśniającej powody powstania zaniedbań 

w czasie pracy wolontariusza. 

7. Organizowanie wspólnie z wolontariuszami Dnia Wolontariusza 

(5 grudnia). 

8. Przygotowanie rocznych sprawozdań z pracy wolontariuszy. 

b) Nauczyciele odpowiedzialni za wolontariat w szkole; 

c) Lider Klubu (wybrany spośród uczniów); 

d) Członkowie Klubu – uczniowie szkoły. 

Zadania: 

1. Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu może zostać uczeń respektujący 

zasady Klubu, po uprzednim przedstawieniu opiekunowi Klubu pisemnej 

zgody rodziców na działanie w wolontariacie (zał. 1) oraz podpisaniu 

Deklaracji przystąpienia do Szkolnego Klubu Wolontariatu (zał. 2) 

2. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności 

i bezinteresowności. 

3. Członkowie Klubu mogą podejmować działania wolontaryjne w dowolnym 

wymiarze czasu, który nie utrudni im nauki w szkole i pomocy w domu. 

4. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią 

niesienia pomocy, troską o innych. 

5. Każdy członek Klubu stara się aktywnie uczestniczyć w działalności Klubu, 

zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności 

i doświadczenie. 

6. Każdy członek Klubu stara się swoim postępowaniem promować ideę 

wolontariatu, być przykładem dla innych. 

7. Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie 

Szkolnego Klubu  Wolontariatu oraz w Karcie Wolontariusza (zał. 3). 

8. Członkostwo w Klubie ustaje przez: 

a) Ukończenie lub zmianę szkoły; 

b) Dobrowolne wystąpienie; 
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Nagradzanie wolontariuszy: 

1. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu mogą być nagradzani poprzez: 

a) Wyrażenie uznania ustnego; 

b) Pochwałę na forum szkoły (od Koordynatora, Dyrektora); 

c) Przyznanie punktów zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania; 

d) Wręczenie dyplomu; 

e) Powierzanie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań; 

2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie 

dla działalności wolontariusza 

III Cele i działania: 

1. Celem Szkolnego Klubu Wolontariatu jest zaangażowanie uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 25 im. Franciszka Juszczaka we Wrocławiu do świadomej, 

dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu 

oraz jej propagowanie. 

2. Celem Klubu jest rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz 

potrzebujących pomocy, otwartości, wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości 

i bezinteresowności.  Są to w szczególności: 

a) Kształtowanie postaw prospołecznych; 

b) Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu 

wychowawczego; 

c) Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności;  

d) Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, 

tworzenie więzi ze środowiskiem; 

e) Rozpoznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku 

oraz organizowanie pomocy; 

f) Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje 

działające w tym samym celu; 

g) Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych; 

h) Budowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji 

i poszerzaniu własnych zainteresowań; 

i) Odkrywanie własnej wartości poprzez pracę na rzecz innych; 

j) Współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się; 

k) Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego; 
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l) Nauka racjonalnego planowania oraz zagospodarowania swojego czasu 

wolnego; 

m) Wzmacnianie postawy empatycznej; 

n) Kształtowanie postawy szacunku dla otaczającego nas świata; 

o) Wzmacnianie aktywności uczniów; 

3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej 

i społecznej. 

4. Współdziałanie z organizacjami samorządowymi, społecznymi, fundacjami, 

stowarzyszeniami, itp. na polu działalności charytatywnej. 

5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej. 

6. Miejscem działania wolontariatu jest Szkoła Podstawowa nr 25 im. Franciszka 

Juszczaka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 we Wrocławiu. 

7. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko 

szkolne i środowisko lokalne (zewnętrzne). 

a) Organizowanie pomocy koleżeńskiej oraz akcji wolontariatu na terenie 

szkoły i przedszkola 

b) Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami 

działającymi w tym samym celu. 

Zasady udziału wolontariuszy szkolnych określa porozumienie 

o współpracy stanowiące załącznik do regulaminu (zał. 4). Porozumienie 

zawiera Dyrektor z przedstawicielami działalności pozarządowej będącej 

organizatorem akcji. 

8. Sposoby ewaluacji: 

a) Ankieta dla wolontariuszy; 

b) Sprawozdanie z pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu; 

c) Rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze; 

d) Informacje na stornie internetowej szkoły; 

e) Zdjęcia z imprez; 

f) Podziękowania dla osób, instytucji; 

g) Wywiad z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy; 

h) Dzienniczek Wolontariusza (zał. 5); 


