
 

S
tr

o
n

a1
 

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE 

I. Podstawa prawna:  

• Ustawa z 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 11 stycznia 2017 r., poz. 59, 

 ze zm.);  

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r., nr 256, 

poz. 2572 ze zm.); 

• Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 ze zm.). 

II. Postanowienia ogólne 

Wolontariat - świadoma i dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych, 

wykraczająca poza więzi rodzinne. Wolontariat jest działaniem, które pozwala rozwijać 

wśród młodzieży postawę alternatywną do konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza 

okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu 

zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania wolnego czasu. 

Wolontariusz – osoba, która dobrowolnie i świadomie angażuje się w pracę na rzecz osób, 

organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach 

społecznych.  

Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą skierowaną do uczniów SP 6, którzy chcą 

służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania   

w środowisku szkolnym i lokalnym oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne. 

III. STRUKTURA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA 

W skład Szkolnego Klubu Wolontariatu wchodzą:  

– Członkowie Klubu – uczniowie szkoły, 

- opiekunowie Samorządu Uczniowskiego SP 6,  

- Lider Klubu (wybrany spośród uczniów). 

https://www.librus.pl/akty-prawne/ustawa-o-systemie-oswiaty/ustawa-o-systemie-oswiaty/#ustawa-o-systemie-oswiaty
https://www.librus.pl/akty-prawne/ustawa-o-systemie-oswiaty/ustawa-o-systemie-oswiaty/#ustawa-o-systemie-oswiaty
https://www.librus.pl/wp-content/uploads/2014/01/Wolontariat-w-szkole_internet.pdf
https://www.librus.pl/wp-content/uploads/2014/01/Wolontariat-w-szkole_internet.pdf
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IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA 

 

1. Wolontariuszem może być każdy uczeń SP 6 po przedstawieniu koordynatorom 

pisemnej zgody rodzica (wzór w załączniku). 

 

2. Działalność członków Szkolnego Klubu Wolontariusza opiera się na zasadzie 

dobrowolności i bezinteresowności. 

 

3. Każdy członek Szkolnego Klubu Wolontariusza swoim postępowaniem powinien 

promować ideę wolontariatu oraz być przykładem dla innych. 
 

4. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw, podejmowania zadań 

w wymiarze, który nie zakłóca własnej nauki oraz własnego odpoczynku. 
 

5. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z działań na rzecz wolontariatu po poinformowaniu 

koordynatorów Szkolnego Klubu Wolontariusza i złożeniu pisemnej rezygnacji rodzica. 

 

 

V. CELE SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA 

1. Zapoznanie z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie. 

2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych. 

3. Przygotowanie do podejmowania pracy jako wolontariusz. 

4. Kształtowanie postaw prospołecznych. 

5. Rozwijanie empatii, zrozumienia. 

6. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. 

7. Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności. 

8. Wzbogacanie tradycji szkoły. 

9. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej. 

10. Zawieranie trwałych przyjaźni. 

11. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego. 

12. Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi. 

13. Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń. 

14. Rozwijanie zainteresowań. 

15. Zdobywanie nowych doświadczeń. 

16. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych. 
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V. OBSZARY DZIAŁANIA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA 

Szkolny Klub Wolontariusza podejmuje działania cykliczne i działania jednorazowe, które 

odpowiadają na zapotrzebowanie lokalnej społeczności, oraz bierze udział w charytatywnych 

akcjach ogólnopolskich. Do form działania Klubu można zaliczyć: 

• zbiórki darów rzeczowych, żywności; 

• organizację/udział w akcjach charytatywnych; w tym udział wydarzeniach 

sportowych, kulturalnych – koncerty, spektakle, przedstawienia, 

• organizowanie pomocy uczniom osiągającym słabsze wyniki w nauce w formie 

korepetycji koleżeńskich, 

• promocję wolontariatu w środowisku szkolnym i lokalnym. 

VI. NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY. 

 Członkowie SKW  mogą być nagradzani poprzez:  

1. Wyrażenie uznania ustnego- pochwałę na forum klasy/ szkoły. 

2. Powierzanie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań 

3. Umieszczenie na świadectwie ukończenia szkoły adnotacji dotyczącej szczególnych 

osiągnięć w wolontariacie: 

a) działalność ucznia na terenie Szkoły potwierdza wychowawca klasy  

lub nauczyciel SP6; 

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej w organizacjach pozaszkolnych 

uwzględniane są na podstawie zaświadczeń/dyplomów wystawionych przez  

te organizacje. 

4.  Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie  

dla działalności wolontariusza. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Klubu Wolontariusza. 

2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez prezydium SU. 

3. Rozwiązania Klubu może dokonać tylko Dyrekcja Szkoły. 

4. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 

5. Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działania Klubu.  

 


