
 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, 

Kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” 

Jan Paweł II 

 

 

REGULAMIN KLUBU WOLONTARIATU 

Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sochocinie 

 

 

Postanowienia ogólne 

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

poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie. 

2. Wolontariusz – to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem 

może zostać każdy kto chce pracować wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc.  

3. Szkolny Klub Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć najbardziej 

potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania  w środowisku 

szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.  

4. Szkolny Klub Wolontariatu działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora i włącza się na 

zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą, prowadzoną 

przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak równie pozarządowe. 

5. Miejscem organizacji działań Klubu Wolontariatu jest Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli 

Samorządowych w Sochocinie. 

6. Spotkania członków odbywają się odpowiednio do potrzeb, po wcześniejszym powiadomieniu 

wolontariuszy ogłoszeniem na tablicy informacyjnej w szkole. Obecność na spotkaniach będzie 

brana pod uwagę w końcowo rocznym podsumowaniu pracy wolontariatu. 



7. Opiekę nad Klubem sprawują wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły nauczyciele, którzy  czuwają 

nad tym, aby działalność Klubu była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Klubu. 

Opiekunowie Klubu zajmują się sprawami organizacyjnymi Klubu, a także są  łącznikami między 

uczniami a Dyrektorem Szkoły.  

 

Cele 

1. Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. 

2. Zaangażowanie młodzieży do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, 

zapoznanie z ideą wolontariatu.  

3. Rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, 

otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.  

4. Rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku poprzez wspomaganie inicjatyw. 

5. Aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska 

naturalnego. 

6. Współpraca z instytucjami potrzebującymi wsparcia. 

 

Działania 

1. Działania wolontariuszy są ustalane przez koordynatora za ich zgodą. 

2. Praca wolontariuszy w ramach działań Klubu Wolontariatu może odbywać się: 

a. na terenie szkoły – jako pomoc w nauce, prace na rzecz szkoły lub spotkania z gośćmi  

zaproszonymi  przez Klub Wolontariatu. 

b. poza terenem szkoły – jako spotkania indywidualne lub grupowe, udział w imprezach 

charytatywnych lub praca na rzecz środowiska lokalnego. 

3. Opiekę podczas działań wolontariuszy sprawuje koordynator wg ogólnych zasad opieki nad 

uczniami. 

4. Wolontariusze pracujący mogą pozostać bez opieki w przypadku: 

a. Pomocy koleżeńskiej organizowanej na terenie szkoły np. pomoc w odrabianiu prac 

domowych, wspólna nauka itp. 

b.  Prac na rzecz organizacji pożytku publicznego  wyłącznie przy podpisaniu porozumienia 

przez Dyrektora Szkoły z organem w którym sprawuje się wolontariat 

 



Wolontariusze 

1. Wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, 

tam, gdzie jest ona potrzebna.                                                        

2. Warunkiem wstąpienia do Klubu Wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, do 

której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów. Załącznik 1 

3. Po wstąpieniu do Klubu Wolontariatu uczestnik podpisuje zobowiązanie przestrzegania zasad 

wolontariatu i regulaminu, obowiązującego w szkole. 

4. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i pomoc                   

w domu.                                                                                                                                                    

5. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy, a także w spotkaniach dla wolontariuszy.                                                                                                                                                  

6. Każdy członek Klubu stara się angażować w działalność, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, 

wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.                                                           

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

reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych.                                                                                                                               

8. Członek Klubu jest zobowiązany przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Klubu. 

9.  Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie 

Regulaminu Klubu Wolontariatu. O skreśleniu z listy decyduje koordynator Klubu. 

Każdy członek Klubu ma prawo do: 

a. jasno określonego zakresu obowiązków,  

b. wnoszenia nowych pomysłów,  

c. ciągłego rozwijania swoich umiejętności,   

d. wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje.  

Każdy członek Klubu ma obowiązek: 

a. być osobą odpowiedzialną,  

b. sumiennie i rzetelnie spełniać swoje zadania,  

c. być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji dla której pracuje,  

d. zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych,  

e. brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, które mają na celu rozwijanie wolontariuszy. 

Nagradzanie wolontariuszy 

Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego  działalności. 

Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez: 



a. dyplom uznania; 

b. przyznanie punktów zgodnie z systemem oceniania zachowania, 

c. pochwała na forum szkoły, 

d. wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia 

szkoły; wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który brał czynny udział w pracach Klubu 

Wolontariatu. 

Struktura Szkolnego Klubu Wolontariatu i zadania koordynatorów 

1. Na czele Klubu Wolontariatu stoi trzech koordynatorów wolontariatu; Pani Marzena 

Wojciechowska, Pani Monika Pniewska i Pani Elżbieta Kupniewska – Makówka. 

2. Członkowie Klubu oraz opiekunowie ściśle współpracują z zespołem nauczycieli jak również 

bezpośrednio podlegają  Dyrektorowi Szkoły.   

3. Spośród wolontariuszy wybierani są liderzy, którzy reprezentują daną grupę.  

Zadania koordynatorów 

1. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów wolontariuszy.  

2. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia.  

3. Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.  

4. Przyjmowanie i odwoływanie członków Klubu.  

5. Monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań.  

6. Reprezentowanie wolontariuszy. 

7. Kontakt z Dyrektorem Szkoły.   

Sposoby ewaluacji: 

1. Sprawozdanie z pracy Klubu Wolontariatu. 

2. Wykaz działań i akcji charytatywnych za dany rok szkolny. 

3. Ankieta dla wolontariuszy. 

4. Zdjęcia z imprez.  

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków  Klubu Wolontariatu.  

2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Klubu.  

3. Rozwiązania Klubu  może dokonać tylko Dyrektor Szkoły.  

4. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.  



5. Samorząd Uczniowski, Rada Pedagogiczna aktywnie wspiera działania Klubu Wolontariatu                       

i angażuje się w pracę wolontarystyczną.  

 
 

Plan pracy Klubu Wolontariatu w roku szkolnym 2018/2019 
Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sochocinie 

Działanie 
Termin 

realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne 

Zapoznanie społeczności szkolnej z pojęciem wolontariatu i 

regulaminem Klubu Wolontariatu. 
X 

M. Wojciechowska  

Wychowawcy  

Podpisanie deklaracji przystąpienia do Klubu Wolontariatu. 
X 

M. Wojciechowska 

M. Pniewska 

Zbiórka nakrętek plastikowych by wspierać rehabilitację Oli. 

X - VI 

M. Wojciechowska 

M. Pniewska 

Wolontariusze 

Zbiórka makulatury na studnię w Afryce, przy Parafii Św. 

Maksymiliana Kolbe w Płońsku. X - VI 

M. Wojciechowska 

M. Pniewska 

Wolontariusze 

Wykonanie kotylionów na wieczornicę z okazji 100 rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach Programu 

„Godność, Wolność, Niepodległość”. 

X - XI 

M. Wojciechowska 

M. Pniewska 

Wolontariusze 

Współpraca z GOPS w Sochocinie poprzez organizowanie na 

terenie PZSiPS w Sochocinie zbiórek charytatywnych. X - VI 

M. Wojciechowska 

M. Pniewska 

Wolontariusze 

Akcja „Pełna miska dla schroniska” 
XI - XII 

S. Nowicka 

Wolontariusze  

Zorganizowanie akcji „Znicz, pamiętam ….” – zbiórka zniczy i 

odwiedzenie opuszczonych grobów. X 

M. Wojciechowska 

M. Pniewska 

Wolontariusze 

Organizowanie pomocy w odrabianiu prac domowych. 
XI 

Wychowawcy 

Wolontariusze  

Zorganizowanie Dnia Wolontariusza.  

5 XII 

M. Wojciechowska 

M. Pniewska 

E. Kupniewska –

Makówka 

Wolontariusze 

Współpraca ze Szkolnym Kołem PCK.  

X - VI 

A. Oliszewska 

D. Maćkiewicz 

Wolontariusze  



Współpraca z SU w organizacji akcji „Dzieci Dzieciom”. 

XII 

M. Wojciechowska 

M. Pniewska 

E. Kupniewska –

Makówka 

Wolontariusze 

Przeprowadzenie akcji „Góra Grosza” edycja 2018/2019. 

XII - I 

M. Wojciechowska 

M. Pniewska 

Wolontariusze 

Zorganizowanie w szkole spotkań z emerytowanymi 

nauczycielami. XII - V 

E. Kupniewska - 

Makówka 

Wolontariusze   

Wykonanie medali dla uczestników Biegu Powstania 

Styczniowego. I 

M. Wojciechowska 

M. Pniewska 

Wolontariusze 

Współpraca z GOK w Sochocinie polegająca na udziale 

wolontariuszy w zbiórce pieniędzy podczas WOŚP. I 

E. Kupniewska -

Makówka 

Wolontariusze 

Rozpowszechnianie wiedzy wśród uczniów i rodziców na temat: 

bezpiecznego korzystania z internetu. II 

M. Wojciechowska 

M. Pniewska 

Wolontariusze 

Rozpowszechnianie wiedzy wśród uczniów i rodziców na temat 

zdrowego stylu życia. III 

E. Kupniewska –

Makówka 

Wolontariusze  

Opracowanie sprawozdania z pracy Klubu Wolontariatu 

VI 

M. Wojciechowska 

M. Pniewska 

E. Kupniewska -

Makówka 

 

 

W trakcie roku szkolnego plan Klubu Wolontariatu może ulegać modyfikacji ze względu na udział                            

w przedsięwzięciach, które nie zostały ujęte w rodzaju działalności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

Zobowiązanie wolontariusza 

Przystępując do Klubu Wolontariatu oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz zasady pracy. 

Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Klubu Wolontariatu oraz sumiennego                                   

i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań. 

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

(podpis wolontariusza)      (Data, podpis rodzica/ opiekuna) 

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

Załącznik 1 

Zobowiązanie wolontariusza 

Przystępując do Klubu Wolontariatu oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz zasady pracy. 

Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Klubu Wolontariatu oraz sumiennego                                   

i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań. 

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

(podpis wolontariusza)      (Data, podpis rodzica/ opiekuna) 

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

Załącznik 1 

Zobowiązanie wolontariusza. 

Przystępując do Klubu Wolontariatu oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz zasady pracy. 

Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Klubu Wolontariatu oraz sumiennego                                   

i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań. 

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

(podpis wolontariusza)      (Data, podpis rodzica/ opiekuna) 

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

Załącznik 1 

Zobowiązanie wolontariusza 

Przystępując do Klubu Wolontariatu oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz zasady pracy. 

Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Klubu Wolontariatu oraz sumiennego                                   

i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań. 

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

(podpis wolontariusza)      (Data, podpis rodzica/ opiekuna) 


