
 

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu 

w Szkole Podstawowej im. Jana 

Kowalczyka w Rzeszotarach 

 

 

OBOWIĄZUJE OD: 1 WRZEŚNIA 2021 R. 



Regulamin Szkolnego Kola Wolontariatu w Szkole Podstawowej 

im. Jana Kowalczyka w Rzeszotarach 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Koło powołuje się dla uczniów, którzy interesują się wolontariatem i chcą 

promować jego ideę. 

2. Wolontariat to bezpłatne i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające 

poza więzi rodzinno-koleżeńskie czy przyjacielskie. 

3. Wolontariusz to osoba, która pracuje na zasadach wolontariatu. W Szkolnym 

Kole Wolontariatu wolontariuszami mogą być uczniowie, pracownicy szkoły, 

rodzice, absolwenci oraz osoby wspierające działalność szkoły. 

4. Szkolne Koło Wolontariatu jest organizacją apolityczną i nie popiera ani nie 

zwalcza żadnych poglądów. Jedynym celem Kola jest pomaganie innym w trudnej 

sytuacji i działanie na rzecz dobra wspólnego. 

 

§2 

Powołanie Szkolnego Kola Wolontariatu 

1. Szkolne Koło Wolontariatu powołane zostało decyzją Dyrektora i Rady Pedagogicznej 

Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach. 

§3 

Rozwiązanie Szkolnego Kola Wolontariatu 

1. Decyzję o rozwiązaniu Szkolnego Kola Wolontariatu może podjąć dyrekcja szkoły. 

2. Rada pedagogiczna może zwrócić się do dyrekcji z wnioskiem o rozwiązanie 

Szkolnego Kola Wolontariatu. 

§4 

Prawa i obowiązki członków 

1. Członkami Kola mogą być uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice oraz sympatycy 

szkoły. 

 

2. Członkowie Szkolnego Kola Wolontariatu zobowiązani są do przestrzegania zasad 

etyki i działania, z poszanowaniem kluczowych wartości Klubu. 

Są nimi: 

a) dbałość o własny rozwój oraz dążenie do dobrych wyników w nauce; 

b) empatia i troska o los najsłabszych; 

c) staranne wykonywanie powierzonych obowiązków. 

 

3. Warunkiem koniecznym do zostania wolontariuszem w Szkolnym Kole Wolontariatu 

jest podpisanie porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich. W przypadku 

osób niepełnoletnich porozumienie podpisane musi być przez rodzica lub opiekuna 



prawnego.  

4. W przypadku gdy wolontariusz ma mniej niż 13 lat, może uczestniczyć w pracach Kola 

na zasadach określonych dla zajęć pozalekcyjnych. 

5. Koło Wolontariatu pracuje w oparciu o ustalony roczny plan działania. 

6. Działania wolontariuszy to praca na rzecz innych, m.in. w formie: zbiórek, akcji, imprez 

i uroczystości pod opieka Koordynatora. 

7. Wolontariusze prowadzą swoje dzienniczki pracy wolontariusza. Dokument ten 

stanowi podstawę oceniania pracy wolontariusza. 

8. Koordynator Szkolnego Kola Wolontariatu musi być osobą pełnoletnią i posiadać 

kwalifikacje umożliwiające pracę z młodzieżą w oświacie. Koordynatorzy ponoszą 

kluczową odpowiedzialność za jakość pracy Koła. 

9. Liderem Kola może być osoba niepełnoletnia. Lider pomaga koordynatorowi w 

pracach Kola i wspiera innych wolontariuszy. 

 

§5 

Nagradzanie wolontariuszy 

1. Co najmniej raz w roku zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco - 

podsumowujące, na którym spotkają się wolontariusze w celu omówienia dalszych 

planów pracy Koła oraz kwestii nagród. 

 

2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący. Nagrody powinny być 

przyznawane sprawiedliwie i w sposób adekwatny do osiągnięć konkretnej osoby. 

§6 

Standardy funkcjonowania Szkolnego Kola Wolontariatu 

1. Działania Kola wynikają z opracowanego przez wolontariuszy harmonogramu działań. 

2. Wolontariusze ustalają priorytety działań, przygotowując roczne plany pracy. 

3. Sukcesy i ewentualne porażki w realizacji rocznego planu pracy omawiane są w 

trakcie dorocznego spotkania wolontariuszy. 

4. W ramach działań Koła funkcjonuje grupa wsparcia dla wolontariuszy, która 

spotyka się co najmniej raz w miesiącu. 

5. Prowadzone są działania promujące aktywność Kola w społeczności szkolnej oraz 

lokalnej. 

§7  

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.09.2022r.. 

 


