
REGULAMIN 

 

SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

 

„ To ja - wolontariusz na 162” 

działającego przy 

Szkole Podstawowej nr 162 

im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Łodzi 

 

 

Wstęp 

Wolontariat to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkolnej na rzecz potrzebujących.  
Praca w Wolontariacie uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Pozwala 
dzieciom i młodzieży lepiej poznać siebie i własne potrzeby, staje się okazją do realizacji 
życiowych marzeń, uczy współpracy w grupie. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla 
kreowania postaw altruistycznych, wyeliminowania nadmiaru pobudek egoistycznych. 
Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego 
stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata 
wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznych form spędzania czasu 
wolnego. 
Podejmowana przez uczniów – wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich 
osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno – wychowawczy. 
 

 



Podstawa prawna 

▪ Ustawa z 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz.59) 
- art. 2 ust.2 ust. 12, art. 68 ust.1 pkt 9, art. 85 ust. 6 i 7, art.98 ust 1 pkt. 21. 

▪ Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
( tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.). 

▪ Statut Szkoły Podstawowej nr 162 w Łodzi. 
 

 

Cele i założenia Szkolnego Koła Wolontariatu - „ To ja wolontariusz na 162” 

1. Zapoznanie z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie. 
2. Praktyczne przygotowanie od najmłodszych lat uczniów do roli wolontariusza. 
3. Zaangażowanie całej społeczności szkolnej do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej 
pomocy innym. 
4. Umożliwienie podejmowania działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie 
więzi ze środowiskiem. 
5. Kształtowanie postaw prospołecznych, rozwijanie empatii i zrozumienia. 
6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego. 
7. Wspieranie ciekawych inicjatyw dzieci i młodzieży. 
 

 

I. Postanowienia ogólne 

1.Wolontariat - to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, 

wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko - przyjacielskie. 

2. Wolontariusz - to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.  Należy przez to rozumieć 

ucznia, który na podstawie zobowiązania o wykonywaniu świadczeń wolontariackich 
bezinteresownie i dobrowolnie pomaga innym w każdej dziedzinie życia społecznego, 
wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. 

3. Szkolne Koło Wolontariatu jest skierowane do ludzi młodych, którzy chcą pomagać 

najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w 
środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i 
kulturalne. Szkolne Koło Wolontariatu jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie 
bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym. 

4. Szkolne Koło Wolontariatu działa na terenie szkoły pod nadzorem dyrektora i włącza 

się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą 
prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak i pozarządowe. 



5.Opiekę nad Szkolnym Kołem Wolontariatu sprawują Opiekunowie Koła 

(koordynatorzy), czuwają, aby działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem 
Szkolnego Koła Wolontariatu. 

6. Opiekę nad wolontariuszami uczestniczącymi w danych wydarzeniach sprawują 

nauczyciele, którzy nadzorują ich pracę i im pomagają. 

7. Opiekunowie Koła ( koordynatorzy) zajmują się sprawami organizacyjnymi w danych 

obszarach grup szkolnych: 

◼ koordynator z ramienia świetlic szkolnych, klas I – III 

◼ koordynatorzy z ramienia klas IV – VIII 

8. Koordynatorzy wyznaczani są przez dyrektora szkoły, a ich wybór zatwierdzany jest 

uchwałą Rady Pedagogicznej. 

 

II. Cele działania 

1.  Zaangażowanie uczniów Szkoły Podstawowej nr 162 do świadomej, dobrowolnej i 
nieodpłatnej pomocy innym. 
2. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu i jej szerzenie w całej społeczności szkolnej. 
3. Przygotowanie uczniów do podejmowania działań charytatywnych na rzecz środowiska 
szkolnego i lokalnego. Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym. 
4 Nabycie umiejętności rozeznawania konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku ( np. 
praca w świetlicy szkolnej, praca w bibliotece szkolnej, pomoc nauczycielom w organizowaniu 
zajęć, imprez różnego typu, pomoc rówieśnicza w trudnych sytuacjach). 
5. Stała współpraca z organizacjami charytatywnymi oraz włączenie się w akcje prowadzone 
przez te podmioty. 
6. Wspieranie ciekawych inicjatyw dzieci i młodzieży o charakterze wolontaryjnym, 
kulturalnym czy społecznym. 
7. Angażowanie się do udziału w organizację jednorazowych imprez o charakterze 
charytatywnym. 
8. Włączanie się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez szkolnych. 
9. Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole. 
10. Stworzenie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą, wszechstronnego rozwoju 
osobistego oraz uczenia się odpowiedzialności za siebie i innych. 
11. Nabycie przez dzieci i młodzież umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji i 
radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 



12. Rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania do działania na rzecz potrzebujących 
pomocy ( niepełnosprawnych, chorych, samotnych), otwartości i wrażliwości na potrzeby 
innych, życzliwości i bezinteresowności. 
13. Rozpoznawanie i przyswajanie norm i zasad społecznych. 
 

Cele Szkolnego Koła Wolontariatu realizowane są poprzez 

▪ spotkania, szkolenia, prelekcje, wystawy, gazetki, informacje na stronie internetowej 
szkoły w zakładce WOLONTARIAT, tablicę informacyjna Szkolnego Koła Wolontariatu 
na korytarzu szkolnym. 

▪ prowadzenie na godzinach wychowawczych zajęć poświęconych idei i propagowaniu 
Wolontariatu Szkolnego; 

▪ współpracę z organizacjami charytatywnymi i stowarzyszeniami, udział w akcjach 
organizowanych przez te podmioty za zgodą Dyrektora Szkoły pod nadzorem 
Opiekunów Koła ( koordynatorów) oraz nauczycieli; 

▪ stała współpracę i włączenie się w akcje prowadzone przez inne organizacje poza 
terenem szkoły pod opieką rodziców/opiekunów prawnych; 

▪ pomoc w organizacji zajęć i imprez na terenie szkoły; 
▪ współpracę z Samorządem Szkolnym. 

 

 

 

III. Obszary działania 

 

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne 
i środowisko lokalne. Zakłada zaangażowanie dzieci i młodzieży do działań: 

 na terenie szkoły i na rzecz szkoły: 

⚫ organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu  w stosunku do całej społeczności 
szkolnej; 
⚫ współpraca ze świetlicami szkolnymi polegająca na pomocy w nauce oraz organizacji zajęć 
świetlicowych pod kierunkiem wychowawców świetlic; 
⚫ współpraca z bibliotekami szkolnymi Szkoły Podstawowej nr 162 pod kierunkiem 
nauczycieli bibliotekarzy; 
⚫ współpraca z Samorządem Szkolnym (praca w Samorządzie Klasowym, udział w organizacji 
imprez przygotowywanych przez Samorząd Szkolny); 



⚫ włączenie się w organizacje akcji, imprez szkolnych, imprez rekreacyjno - sportowych, 
festynów, pikników, loterii, aukcji, podczas spotkań z zaproszonymi gośćmi, koncertów 
organizowanych na terenie szkoły, pomoc nauczycielom w organizowaniu zajęć np.: Piknik 
Rodzinny, Dni Adaptacyjne, Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Góra Grosza, Kiermasze Świąteczne, 
dyskoteki szkolne i klasowe , opieka nad miejscami pamięci narodowej; 
⚫ akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne za 
zgodą dyrektora szkoły pod nadzorem koordynatorów i nauczycieli np. Podziel się Wigilią, 
praca na rzecz Caritas, zbiórki na rzecz uczniów niepełnosprawnych np. pod patronatem 
Fundacji Wszystkich Świętych, organizacja zbiórek np. na rzecz osób potrzebujących, 
Schroniska dla Zwierząt, Hospicjum dla Dzieci w Łodzi; 
poza terenem szkoły: 
⚫ stała współpraca i włączenie się w akcje prowadzone przez inne organizacje poza terenem 
szkoły pod opieką rodziców/opiekunów prawnych np.: WOŚP, Szlachetna Paczka, świetlice 
środowiskowe, pomoc osobom starszym i potrzebującym. 

  
 

IV. Prawa i obowiązki wolontariusza 
Prawa wolontariusza 

1.Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym. 
2. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw oraz do ciągłego 
rozwijania swoich umiejętności. 
3. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w 
szkole i pomocy w domu oraz własnego odpoczynku. 
4. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony Opiekunów Szkolnego Koła Wolontariatu i 
ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonymi mu zadaniami. 
5. Wolontariusz ma prawo do otrzymania konkretnego zakresu obowiązków związanych z jego 
działaniem. 
6. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o wykonanej 
pracy. 
7. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku 
zrealizowanym   zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami. 
8. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu. Od podjęcia decyzji o 
rezygnacji, wolontariusz ma tydzień na dostarczenie opiekunom wolontariatu pisemnego 
oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica 
 

 Obowiązki wolontariusza 



1. Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę 
rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie oraz podpisać zobowiązanie 
wolontariusza (załącznik 2) 
2. Wolontariusz swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być 
przykładem dla innych – Kodeks etyczny wolontariusza (załącznik nr 1) . 
3. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach Wolontariatu. 
4. Wolontariusze klas VII – VIII mają obowiązek prowadzenia Indywidualnej Karty 
Wolontariusza(załącznik nr 3) 
5. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady działania Szkolnego Wolontariatu takie, 
jak: 

•  być osobą odpowiedzialną, 
• sumiennie i rzetelnie spełniać swoje zadania, 
• być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji, dla której pracuje, 
• zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych. 

6. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu 
Szkolnego Wolontariatu. 
 

V. Nagradzanie wolontariuszy 

 

           Formy nagradzania: 

1.  Pochwała Dyrektora Szkoły. 

2. Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika elektronicznego Librus. 

3. Dyplom uznania- Wolontariusz Roku. 

4.  Nagroda książkowa/ rzeczowa na zakończenie roku szkolnego dla najaktywniejszych 
wolontariuszy. 

5.  Uczniowie klas VIII, otrzymują informacje na świadectwie szkolnym, dzięki czemu 
mają dodatkowe punkty, które są  brane pod uwagę przy przyjmowaniu do szkół 
ponadpodstawowych ( wg. Indywidualnej Karty Wolontariusza). 

6. Uczeń, który jest wolontariuszem i realizuje określone zadania może mieć 
podwyższoną ocenę z zachowania ( wg Klasowej Karty Wolontariatu oraz Indywidualnej 
Karty Wolontariusza). 

 

VI.  Organizacja pracy Szkolnego Koło Wolontariatu 

Struktura Szkolnego Koła Wolontariatu i sposoby ewidencji działań 
wolontariackich uczniów 



1. Na czele Koła Wolontariatu stoją Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu – 
Koordynatorzy (w każdym roku szkolnym opiekunami mogą zostać inni nauczyciele Szkoły 
Podstawowej nr 162). 
2. Do zadań opiekunów Szkolnego Koła wolontariatu należą: 

• planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów - wolontariuszy. 
• nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia. 
•  ustalanie terminów spotkań wolontariuszy. 
• reprezentowanie wolontariuszy. 
•  przyjmowanie i odwoływanie członków Koła. 
•  kontakt z Dyrekcją Szkoły. 
• animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań. 

3. Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu, rekrutowani spośród uczniów klas VII i VIII, 
przedkładają Opiekunowi (Koordynatorowi) Wolontariatu, pisemne zobowiązanie 
wolontariusza i poświadczenie rodzica / opiekuna (załącznik 2), przed podjęciem pierwszego 
działania w ramach wolontariatu. 

4. Spośród wolontariuszy wybierani są liderzy, którzy reprezentują daną klasę podczas 
organizacji dużych akcji wolontariackich. 

5. Uczniowie klas VII i VIII prowadzą ewidencję swojej aktywności wolontariackiej na 
Indywidualnej Karcie Wolontariusza ( załącznik 3). Uczeń  powinien wziąć udział w co 
najmniej dwóch działaniach, aby otrzymać wpis na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej – 3 punkty. 

6. Ewidencję działań wolontariackich uczniów klas I- VI prowadzi wychowawca klasy,                 na 
Klasowej Karcie Wolontariatu ( załącznik 4) 
7. Członkowie Koła oraz opiekunowie ściśle współpracują z zespołem nauczycieli oraz innymi 
pracownikami szkoły, jak również bezpośrednio podlegają Dyrektorowi Szkoły. 

 

 

Koło dokumentuje swoją działalność poprzez: 
1. Wpisy w dzienniku elektronicznym Librus. 
2. Wpisy na stronie www szkoły. 
3. Indywidualna Karta Wolontariusza ( klasy VII – VIII – dokumentowanie pracy 
wolontariusza). 
4. Klasowa Karta Wolontariatu ( klasy I – VI). 
 

 

Szkolne Koło Wolontariatu posługuje się dokumentami: 



( dokumenty znajdują się na stronie www. szkoły w zakładce WOLONTARIAT) 
1. Kodeks etyczny wolontariusza – Załącznik nr 1 
2. Pisemne zobowiązanie wolontariusza – Załącznik nr 2 
3. Indywidualna Karta Wolontariusza - Załącznik nr 3 
4. Klasowa Karta Wolontariatu – Załącznik nr 4 
5. Zgoda na przetwarzanie danych – Załącznik nr 5 

 

 

 

Sposoby ewaluacji pracy Szkolnego Koła Wolontariatu: 

 

1. Sprawozdanie z działalności Koła w danym roku szkolnym. 
2. Rejestr imprez, akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze. 
3. Koordynowanie wpisów w zakładce WOLONTARIAT na stronie internetowej szkoły. 
4. Wpis do dziennika elektronicznego Librus – godzina wychowawcza, oceny z zachowania. 
5. Zdjęcia z imprez. 
6. Podziękowania od osób i instytucji. 
7. Wywiady z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy. 

 

 

VII. Postanowienia końcowe   

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu. 
2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Koła. 
3. Rozwiązania Koła może dokonać tylko Dyrektor Szkoły. 
4. Wolontariusze obchodzą w dniu 5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 
5. Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działania Koła. 
 

 


