
Regulamin działań wolontariatu szkolnego w ramach 

Szkolnego Koła Wolontariatu (SKW) 

w 

Szkole Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u 
 
  

 

            I.      Postanowienia ogólne 

 

1.     Wolontariat – to bezpłatne i dobrowolne działanie na rzecz innych. 
 

        Wolontariusz – osoba pomagająca innym zgodnie z zasadami wolontariatu. 

 

2.     Cechy wolontariusza: 
 

·        dużo optymizmu i chęci do działania, 

·        motywacja do niesienia pomocy potrzebującym, 

·        umiejętność gospodarowania czasu, 

·        odwaga i otwartość, 

·        odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność, 

·        kultura osobista. 

 

3.    Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi 

młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na 

potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, 

wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. 
 

4.     Szkolne Koło Wolontariatu jest wspólnotą nieodpłatną i otwartą na wszystkich, 

którzy chcą pomagać (klasy 7 i 8 SP). 
 

5.    Szkolne Koło Wolontariatu swoją działalność opiera na Ustawie z dnia 24 

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 

29 maja 2003r.) 
 

6.      Czynny udział w SKW jest odnotowywany na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej i punktowany (3 pkt) przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej 
 

 

 II.      Prawa i obowiązki członków 

 

1.     Członkami Koła mogą być uczniowie, którzy respektują zasady: 

 

·        zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem, 

·        zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, 

·        zasada troski o los słabszych, 

·        zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości, empatii. 

 



2.      Członkowie SKW podejmują działania nieutrudniające naukę i pomoc w domu. 
 

3.     Niepełnoletni członkowie Koła muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców na 

działanie w SKW. 
 

4.   Członkowie Koła uczestniczą aktywnie w systematycznych spotkaniach, na 

których ustalane są zadania do wykonania.  
 

5.     Na koniec semestru członkowie składają indywidualne sprawozdanie ze 

swojego wkładu w działanie SKW. 
 

  

 III. Cele i sposoby działania 
 

1.      Celem Koła Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, 

dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym oraz zapoznanie z ideą wolontariatu. 
 

2.     Rozwijanie wśród uczniów postawy otwartości, empatii, wrażliwości na 

potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności. 
 

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

społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego, środowiska szkolnego i 

lokalnego, wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej. 
 

4.   Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o 

charakterze wolontariatu oraz wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na 

rzecz szkoły, i środowiska szkolnego oraz szerzenie idei wolontariatu w szkole. 
 

5.      Angażowanie się w akcje organizowane przez: Caritas, PCK, PAH, POLITES, 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami (TOZ), uczestnictwo w Iskierce Radości, 

WOŚP i inne. 
 

6.      Kształtowanie umiejętności działania zespołowego. 
 

7.     Angażowanie ludzi młodych do działań w wolontariacie może odbywać się 

poprzez: 
 

·        wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze, 

·        organizowanie spotkań informacyjnych o SKW, przekazywanie informacji o   

         działalności Klubu za pośrednictwem np. gazetki szkolnej oraz szkolnej strony 

internetowej, 

·        popularyzowanie idei wolontariatu w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza 

(5 grudnia, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 

1997 r.) 

 

8.     Miejscem organizacji działania wolontariatu jest SP nr 11 im. UNICEF-u w 

Szczecinie. 



 

 IV. Ocenianie wolontariusza 

 

1.       Ze względu na pkt I, 6, aby wolontariuszowi można było wpisać uczestnictwo 

w SKW na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej należy wykazać się co 

najmniej 2 działaniami, w każdym z dwóch semestrów klasy 7 i 8, z poniższych : 

 

· uczestniczyć 2 razy w akcji Caritasu czyli zbiórce żywności dla osób 

potrzebujących,  

 

·      udowodnić 2-krotne uczestnictwo w akcji PCK lub innej organizacji niosącej 

pomoc, 

 

·       udowodnić 2-krotną organizację dowolnej zbiórki np. karmy dla TOZ lub rzeczy 

na dowolny cel, np. zabawek dla wybranej świetlicy środowiskowej, 

 

·     wykazać się popularyzowaniem idei wolontariatu, np. w Międzynarodowym 

Dniu Wolontariusza wygłaszając prelekcję (prezentacja) na temat wolontariatu wśród 

uczniów naszej szkoły oraz przygotowując sprawozdania z działalności SKW po 2 

semestrach, 

 

·     przekazywać informacje o działalności Klubu za pośrednictwem np. gazetki 

szkolnej przez rok,  

 

·     udowodnić pomoc 2 potrzebującym osobom, np. uczniom, którzy mają 

problemy z opanowaniem pewnej partii materiału przed sprawdzianem – dowodem 

będzie pozytywna ocena,   

 

· udowodnić 2-krotne uczestnictwo w Iskierce Radości,  

 

· udowodnić 2-krotne uczestnictwo w WOŚP,  

 

· udowodnić 2-krotną pomoc w świetlicy szkolnej, 

 

· udowodnić 2-krotną inną pomoc (np. osobie starszej, rodzeństwo), 

 

               ! udowodnić, tzn. dostarczyć zaświadczenie  
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