
REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU „AMICIS” 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM.ADAMA MICKIEWICZA W BĘDZINIE 

 
 
 
WSTĘP 

 
Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły: 

nauczycieli, uczniów i rodziców na rzecz innych. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec 
drugiego człowieka. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw tolerancji  
i akceptacji dla każdego istnienia i rozbudzania społecznej aktywności dla wspierania 
wykluczonych, potrzebujących wsparcia, będących w różnego rodzaju kryzysach. Udział  
w szkolnym kole wolontariatu to przede wszystkim rozwijanie pasji i angażowania dzieci  
w aktywność społeczną oraz zwiększanie świadomości społecznej i odpowiedzialności za 
siebie  i innych. Podejmowane akcje mają zmierzać do kształtowania postawy alternatywnej 
do konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Szkolne Koło Wolontariatu stwarza okazję do 
wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu 
zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego oraz może skłaniać 
do wyboru aktywności zawodowej w przyszłości. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy 
aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu 
na wymiar edukacyjno-wychowawczy. 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, 
wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie. 

2. Wolontariusz -to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. 
Wolontariuszem może być każdy uczeń szkoły, który podpisze porozumienie i zostanie 
zapoznany z zakresem działalności, obowiązków i przywilejów wynikających  
z przynależności do SKW. 

3. Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć 
najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania  
w środowisku szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy 
charytatywne. 

4. Szkolne Koło Wolontariatu działa na terenie szkoły pod nadzorem dyrektora i włącza się 
na   zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo–wychowawczą, 
prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak równie 
pozarządowe. 

5. Opiekę nad Kołem sprawują wyznaczeni przez dyrektora szkoły nauczyciele, którzy 
czuwają nad tym, aby działalność Koła była zgodna ze Statutem szkoły i regulaminem koła 
oraz prowadzą pracę formacyjną członków koła. Opiekunowie zajmują się sprawami 
organizacyjnymi Koła, a także są łącznikami między uczniami a dyrektorem szkoły. 

 

 



§ 2 CELE DZIAŁANIA  

 

1.  Przygotowanie uczniów do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego  
i lokalnego. 

2. Zaangażowanie młodzieży do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, 
zapoznanie z ideą wolontariatu. 

3. Rozwijanie wśród podopiecznych postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących 
pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych. 

4. Wspieranie wartościowych inicjatyw uczniowskich. 
5. Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym. 
6. Rozpoznawanie konkretnych potrzeb w środowisku lokalnym. 
7. Stałą współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje. 
8. Kształtowanie podstawowych umiejętności społecznych związanych z nawiązywaniem  

i utrzymywaniem kontaktów społecznych. 
9. Zintegrowanie ze sobą uczniów z różnych zespołów klasowych. 
10. Promowanie kreatywności i otwartości w kontaktach międzyludzkich. 
 

§ 3 OBSZARY DZIAŁANIA 

1. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko 
szkolne i środowisko lokalne. 

2. Zaangażowanie młodzieży do działań na terenie szkoły i na rzecz szkoły: 
a. organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym 
b. współpraca z biblioteką szkolną w przeprowadzaniu akcji o charakterze 

wolontariatu, 
c. współpraca z samorządem szkolnym. 

3. Włączanie się w organizację imprez szkolnych poza terenem szkoły: 
a. Udział w akcjach charytatywnych o charakterze lokalnym i ogólnopolskim 

wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne, 
b. Współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami m.in. DPS, schronisko 

dla bezdomnych zwierząt. 
 

§ 4 ZADANIA, PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA 

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym pomocą. 
2. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu mogą zostać uczniowie respektujący zasady koła, 

po uprzednim przedstawieniu pisemnej zgody rodziców na działalność w kole. 
3. Działalność w kole opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. 
4. Członkowie koła mogą podejmować działania w wymiarze nieutrudniającym naukę  

i pomoc w domu. 
5. Działacz koła systematycznie uczestniczy w pracach koła, a także w spotkaniach  

i szkoleniach dla wolontariuszy. 
6. Wolontariusz  stara się aktywnie włączyć w działalność koła, zgłaszać własne propozycje  

i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie. 
7. Członek koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być 

przykładem dla innych. 
8. Wszyscy członkowie koła mają obowiązek przestrzegać zasad zawartych w regulaminie 

koła. 
9. Każdy członek koła ma prawo do:  

a. jasno określonego zakresu obowiązków, 



b. prośby o pomoc, 
c. wnoszenia nowych pomysłów, 
d. ochrony przed ryzykiem związanym z powierzonymi mu zadaniami, 
e. wpływu na podejmowane w kole decyzje. 

10. Każdy członek koła ma obowiązek: 
a. zachowywać się odpowiedzialnie, 
b. sumiennie i rzetelnie wypełniać swoje zadania, 
c. być uczciwym i lojalnym wobec organizatorów i organizacji dla których pracuje, 
d. zachowywać dyskrecję w sprawach z którymi ma kontakt w pracy wolontariusza, 
e. brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które mają na celu 

rozwijanie wolontariuszy. 
11. W przypadku, gdy uczeń nie wykaże się zainteresowaniem pracą w kole lub też nie będzie 

przestrzegał zasad zawartych w regulaminie, może opuścić szeregi koła beż konsekwencji. 
12. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie 

opiekunom koła pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisami rodziców/opiekunów. 
13. Rezygnacja z pracy w kole nie jest równoznaczna z uniknięciem konsekwencji, jeśli uczeń 

nie wywiązał się z powierzonych mu obowiązków. 
 

§ 5 NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY 

1. Wolontariusze, wyróżniający się swoją aktywnością mogą być nagrodzeni pochwałą  
z wpisem do dziennika, udzieloną przez opiekunów koła.  

2. Wyróżniający się aktywnością członkowie koła otrzymują na koniec roku szkolnego 
dyplomy/podziękowania za pracę. 

3. Uczniowie klas ósmych, którzy aktywnie działali w kole otrzymują stosowny wpis na 
świadectwie. 

4. Uczeń, który jest wolontariuszem i wykazuje się właściwą aktywnością może otrzymać 
dodatkowe punkty z zachowania. 
 

§ 6 STRUKTURA SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

1. Koło bezpośrednio podlega dyrektorowi szkoły, jako organowi powołującemu  
i nadzorczo – kontrolnemu. 

2. W ramach podejmowanych działań Szkolne  Koło Wolontariatu stosuje się do ustaleń 
zawartych w statucie szkoły. 

3. Pracą Szkolnego Koła Wolontariatu kierują koordynatorzy powoływani przez dyrektora 
szkoły. Do zadań koordynatorów należy: 

a. planowanie kierunków działalności koła w danym roku szkolnym uwzględniając 
konkretne potrzeby i realne możliwości, 

b. nawiązywanie współpracy z organizacjami, 
c. inspirowanie członków do podejmowania działań, 
d. ustalanie terminów zebrań koła, 
e. przyjmowanie i usuwanie członków, 
f. reprezentowanie koła na zewnątrz. 

4. Stały kontakt z dyrekcją w sprawach wymagających uzgodnienia lub nieuwzględnionych 
w regulaminie. 

5. Proponowanie zmian regulaminu. 
6. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji. 
7. Przedstawienie sprawozdań merytorycznych z działalności koła. 

 
 
  



§ 7 SPOSOBY EWALUACJI 

1. Sprawozdanie z pracy koła wolontariatu. 
2. Wykaz akcji charytatywnych w których uczestniczyli szkolni wolontariusze oraz instytucji i 

organizacji z którymi współpracowali. 
 

§ 8 MAJĄTEK I FUNDUSZE 

1. Wolontariusze nie wnoszą żadnych stałych składek z tytułu przynależności do koła. 
2. Pozyskiwaniem wszelkich środków potrzebnych do prowadzenia akcji zajmują się 

opiekunowie koła oraz wszyscy członkowie. 
3. Szkolne Koło Wolontariatu może przeprowadzać na terenie szkoły zbiórki o charakterze 

niepublicznym po uzyskaniu zgody dyrektora. 
4. Pozyskane fundusze są majątkiem koła. Mogą być wydawane tylko za zgodą opiekunów 

koła.  
 

§ 9 REZYGNACJA Z PRACY W WOLONTARIACIE 

1. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie. 
2. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie na 

dostarczenie opiekunom koła pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisami 
rodziców/opiekunów. 

3. Rezygnacja z pracy w kole nie jest równoznaczna z uniknięciem konsekwencji, jeśli uczeń 
nie wywiązał się z powierzonych mu obowiązków. 

 

§ 10 NAZWA I SYMBOLE 

1. Koło wolontariatu działające w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza  
w Będzinie przyjmuje nazwę „AMICIS”. 

2. Koło może używać w korespondencji oraz podczas przeprowadzanych akcji zastrzeżonego 
znaku z niezbędnym podpisem: Szkolne Koło Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 1 
im. Adama Mickiewicza w Będzinie. 
 

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu. W przypadku 
świadomego naruszenia go koordynatorzy mogą udzielić upomnienia, zawieszenia  
w czynnościach członka, nagany bądź usunąć z szeregów koła. 

 2. Zmiana regulaminu następuje na wniosek koordynatorów Szkolnego Koła Wolontariatu 
po zatwierdzeniu przez dyrektora. 

 3. Rozwiązania Szkolnego Koła Wolontariatu może dokonać tylko dyrektor szkoły. Decyzję 
taką podejmuje na wniosek koordynatorów. 

 4. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 
 5. Samorząd Uczniowski aktywnie wspiera działalność koła. 
 6. Inne kwestie nie uregulowane niniejszym regulaminem oraz statutem rozstrzygają 

koordynatorzy w porozumieniu z dyrektorem. 
 7. Działalność w zakresie Szkolnego Koła Wolontariatu odbywa się w reżimie sanitarnym 

w związku z COVID-19: 
   a. w spotkaniach i działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu może uczestniczyć 

  uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych  
  oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w   
  warunkach domowych, 



   b. obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas  
  kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

   c. wolontariusze stosują się do poleceń koordynatorów Szkolnego Koła  
  Wolontariatu oraz mają obowiązek przestrzegać określonych zasad   
  dotyczących bezpieczeństwa  

   d. wolontariusze bezwzględnie i natychmiast zgłaszają wszelkie wypadki oraz  
  złe samopoczucie koordynatorom  

 
 

 
 

  

 

 

 

 

Data i podpis dyrektora       Data i podpis koordynatorów 

 


