
1 
 

 

 

„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym  
i jak się z nimi dzielisz” (autor nieznany). 

 

 

 

 

REGULAMIN WOLONTARIATU 

 

 

 

Regulamin Szkolnego Klubu Wielkoducha  działającego w Szkole Podstawowej nr 1 

im. Janusza Korczaka w Komornikach 

 

  

Postanowienia ogólne 

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

poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie. 

2. Wolontariusz- osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, 

w każdej dziedzinie życia społecznego. 

3. Wolontariat Szkolny- inicjatywa uczniów, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą 

pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, 

wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne. 

4. Koordynator Szkolnego Klubu Wielkoducha kieruje działalnością Klubu, reprezentuje 

Klub na zewnątrz oraz współpracuje z centrami wolontariatu. 
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5. W skład Szkolnego Klubu Wielkoducha wchodzą: 

a) Koordynator SKW jako opiekun Klubu, 

b) członkowie Klubu – uczniowie szkoły zapisani do Szkolnego Klubu Wielkoducha. 

6. Szkolny Klub Wielkoducha współpracuje ze Stowarzyszeniem CREO z siedzibą w 

Poznaniu, które jest inicjatorem wielu akcji i projektów prospołecznych oraz pomysłodawcą 

Szkolnych Klubów Wielkoducha. 

 

Cele i działania 

1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem. 

2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych. 

3. Kształtowanie postaw prospołecznych. 

4. Rozwijanie empatii, zrozumienia. 

5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. 

6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego. 

7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach. 

8. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze 

akcyjnym. 

 

Prawa wolontariusza 

1. Do Szkolnego Klubu Wielkoducha mogą należeć uczniowie SP nr 1  im. Janusza Korczaka 

w Komornikach. 

2. Członkowie Szkolnego Klubu Wielkoducha poświęcają się dla innych, ale nie zapominają 

o sobie. 

3. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy. 
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4. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków Klubu. 

5. Do Szkolnego Klubu Wielkoducha mogą przystąpić uczniowie, którzy zgłoszą opiekunowi 

Klubu  chęć uczestnictwa. Zgłoszenia należy dokonać do 15 września danego roku szkolnego 

poprzez dostarczenie bezpośrednio do opiekunów Klubu pisemnej zgody rodziców/prawnych 

opiekunów (załącznik 1 oraz załącznik 2).   

6. Do Klubu może przynależeć maksymalnie 25 wolontariuszy. O przyjęciu decyduje 

kolejność zgłoszeń.  

7. Uczniowie mogą zrezygnować z uczestnictwa w Szkolnym Klubie Wielkoducha w każdym 

momencie roku szkolnego, uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekunów Klubu. Od 

momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie 

opiekunom Klubu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica. 

8. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę, po spełnieniu poniższych warunków: 

a) systematycznego uczestnictwa w spotkaniach Klubu,  

b) czynnego przygotowania minimum 3 akcji charytatywnych w ciągu roku szkolnego, 

c) aktywnego udziału w co najmniej 3 akcjach charytatywnych organizowanych w ciągu roku 

szkolnego. 

Działania wolontariusza muszą być odnotowane w dzienniku zajęć Szkolnego Klubu 

Wielkoducha. 

9. Formy nagradzania: 

a) punkty z zachowania przyznane zgodnie z zapisami w Punktowym Systemie Oceny 

Zachowania na koniec półrocza i na koniec roku szkolnego (2 pkt. – systematyczny udział 

w spotkaniach, do 10 pkt. – aktywna praca w Klubie). Punkty przyznają opiekunowie Klubu. 

b) wpis na świadectwie: 

➢ Dotyczy klas 1-7. Wpis dokonywany jest na świadectwie po aktywnym 

udziale ucznia w wolontariacie w danym roku szkolnym. (wymagany jest 

czynny udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu co najmniej 3 akcji 

charytatywnych organizowanych w roku szkolnym), 
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Treść wpisu: Aktywność społeczna w formie wolontariatu – Szkolny Klub 

Wielkoducha 

➢ Dotyczy klas 8. Wpis na świadectwie po spełnieniu warunków określonych w 

Szkolnym Regulaminie Przyznawania Punktów za Wolontariat i Działania na 

Rzecz Środowiska Szkolnego dla Uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. 

Janusza Korczaka w Komornikach. 

Treść wpisu: Aktywność społeczna w formie wolontariatu – Szkolny Klub 

Wielkoducha. 

c) pochwały ustne oraz pisemne, 

d) pochwała na forum szkoły, 

e) dyplom lub list pochwalny. 

10. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności 

wolontariusza. 

Obowiązki wolontariusza 

1. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie 

w wolontariacie (załącznik 1 oraz załącznik 2). 

2. Członkowie Klubu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także 

w spotkaniach, akcjach i warsztatach. 

3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków. 

4. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom. 

5. Członkowie Szkolnego Klubu Wielkoducha starają się w szkole i poza nią zachowywać 

kulturalnie oraz być wzorem dla innych uczniów. 

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

Szkolnego Klubu Wielkoducha. 
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Działalność informacyjna 

a) zakładka na stronie internetowej Szkoły, 

b) strona internetowa oraz media społecznościowe Stowarzyszenia CREO, 

c) artykuły, 

d) gablota Szkolnego Klubu Wielkoducha, znajdująca się w budynku Szkoły, 

e) plakaty okazjonalne na terenie Szkoły. 

 

 

Przedstawiono na Radzie Pedagogicznej dnia 30 sierpnia 2019 r. 

Zaktualizowano 31 sierpnia 2020 r. 


