
Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu  

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 24 we Wrocławiu 

 

 

I. Postanowienia ogólne  

 

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

poza więzi rodzinne oraz koleżeńsko-przyjacielskie. 

2. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Do Szkolnego Klubu 

Wolontariatu może wstąpić każdy uczeń z klas VII-VIII.  

3. Szkolny Klub Wolontariusza ma za zadanie pomagać najbardziej potrzebującym, reagować 

czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, 

wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. 

 

II. Cele i sposoby działania 

 

1. Celem Szkolnego Klubu Wolontariusza zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz 

zaangażowanie ich w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomocą innym. 

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

potrzebujących: pomocy, otwartości, życzliwości, bezinteresowności i wrażliwości na 

potrzeby innych. 

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

kulturalnej. 

4. Klub Wolontariusza stwarza przestrzeń dla działań poprzez wspieranie uczniów w 

organizowaniu konkretnych sposobów pomocy. 

5. Celem Klubu jest włączanie młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym, 

wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego. 

6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.  

7. Promocja idei wolontariatu w szkole. 

8. Miejscem organizacji działania Szkolnego Klubu Wolontariusza jest Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 24 we Wrocławiu. 

 

III. Wolontariusze 

 

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto chce pomagać innym i kieruje się 

bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych. 

2. Członkiem Klubu jest uczeń szkoły podstawowej, respektując zasady Klubu. 

3. W Klubie obowiązują zasady:  

- zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem, 

- zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, 

- zasada dobrowolności, 

- zasada bezinteresowności. 

4. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i 

pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych. 

5. Członek klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań . 

6. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystując 

swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.  

7. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie 

reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych. 



8. Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie Etycznym oraz 

Regulaminie Klubu.  

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

Szkolnego Klubu Wolontariusza. O skreśleniu z listy decyduje opiekun Szkolnego Klubu 

Wolontariusza po zasięgnięciu opinii zespołu wolontariuszy. 

 

IV. Struktura Klubu wolontariusza 

 

1. Na czele Klubu Wolontariusza stoi nauczyciel - koordynator wolontariatu. 

2. Koordynator wolontariatu podejmuje współpracę z opiekunem samorządu, wychowawcami 

i pozostałymi nauczycielami oraz może liczyć na ich pomoc w zaangażowaniu uczniów w 

działania wolontariatu. 

3. Koordynator, w zależności od charakteru podejmowanych działań, wyznacza spośród 

chętnych wolontariuszy lidera każdej akcji, który pomaga koordynatorowi nadzorować jej 

przebieg. 

 

V. Obszary działania 

 

1. Aktywność wolontariuszy uczestniczących w projekcie ukierunkowana jest na dwa 

zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne (zewnętrzne).  

2. Organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym. 

 

VI. Nagradzanie wolontariuszy 

 

1. Wpis na świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej uzyskuje uczeń, który w roku 

szkolnym przepracował na rzecz potrzebujących i innych akcji, trzydzieści godzin 

zegarowych (30 godz.) Ilość godzin może ulec zmianie ze względu na sytuację pandemiczną.  

 

 

 

 

…………………………….…….....…                              ….............................................  

czytelny podpis wolontariusza                                                       podpis opiekuna 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, 01.02.2021 r. 


