
REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W RYBNEJ 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działania na rzecz innych, wykraczające poza 

więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie. 

2. Szkolny Klub Wolontariusza realizuje program wychowawczy. Udział w wolontariacie pomaga       

w przygotowaniu do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie. 

 

II. Cele i sposoby działania 

 

1. Celem Klubu Wolontariusza jest rozwijanie wśród młodzieży postawy otwartości, 

bezinteresowności i wrażliwości na potrzeby innych oraz zapoznanie z ideą wolontariatu. 

2. Szkolny Klub Wolontariusza podejmuje działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, 

życia kulturalnego i środowiska naturalnego. 

3. Szkolny Klub Wolontariusza promuje wolontariat w szkole oraz realizuje inicjatywy służące 

pomocy innym w środowisku szkolnym, lokalnym i globalnym. 

 

III. Struktura Szkolnego Klubu Wolontariusza 

 

1. Opiekunem (koordynatorem) Szkolnego Klubu Wolontariusza jest nauczyciel odpowiedzialny za 

przygotowanie młodzieży do pracy woluntarystycznej oraz monitorowanie i ewaluację działań 

wolontariuszy. 

2. Działanością Klubu kieruje opiekun. W miarę potrzeb wybierani są liderzy, którzy koordynują 

realizację poszczególnych zadań. 

3. Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariusza może zostać uczeń po uprzednim przedstawieniu 

koordynatorowi Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką. 

4. Działania SKW na dany rok szkolny ujęte są w harmonogram, który może ulegać modyfikacjom w 

ciągu roku w zależności od potrzeb. W takiej sytuacji przygotowuje się aneks do harmonogramu. 

 

IV. Prawa i obowiązki członków 

 

1. W Szkolnym Klubie Wolontariusza obowiązują zasady: 

-zasada przyjaźni i życzliwości wobec każdej osoby 

-zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem 

-zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy 

-zasada troski o los słabszych 

2. Członkowie Klubu podejmują pracę w wymiarze nieutrudniającym nauki i pomocy w domu. 

3. Członkowie niepełnosprawni realizują plan pracy z pomocą wolontariuszy sprawnych. 

4. Członkowie Klubu systematycznie uczestniczą w zadaniach woluntarystycznych oraz w spotkaniach 

i warsztatach dla wolontariuszy. 

5. Wolontariusz zobowiązany jest do wykonania zadania zawartego w harmonogramie SKW na dany 

rok szkolny lub zadania zaproponowanego przez siebie i ujętego w aneks do harmogramu co najmniej 

jeden raz w miesiącu lub łącznie co najmniej dziesięć razy w roku. 

6. Członkowie Klubu zobowiązani są do systematycznych wpisów wykonanych prac, spostrzeżeń i 

opinii do „Dzienniczka Wolontariusza” 

7. Członkowie Klubu mają prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw oraz wykorzystania 

swoich zdolności i doświadczenia. 

8. Członkowie Klubu przestrzegają zasad zawartych w Regulaminie Szkolnego Klubu Wolontariusza. 

9. Co najmniej raz na rok organizowane jest spotkanie nagradzająco-podsumowujące. 


