
REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU  

w Szkole Podstawowej nr 3 w Łodzi 

 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - 

art. 2 ust. 12, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 85 ust. 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21.  

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

(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.). 

3. Statut Szkoły Podstawowej nr 3 w Łodzi 

 

§ 1. Postanowienia ogólne  
1. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, 

wykraczające poza więzi rodzinno– koleżeńsko– przyjacielskie. 

2. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być 

każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest 

potrzebna.  

3. Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą uczniów, 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, kulturalne.  

4. Szkolne Koło Wolontariatu jest organizacją działającą na terenie SP3 pod nadzorem 

dyrektora szkoły, włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność 

charytatywno– opiekuńczo– wychowawczą prowadzoną przez Szkołę i inne ośrodki 

pomocy społecznej.  

5. Opiekę nad Szkolnym Kołem Wolontariatu sprawują nauczyciele powoływani przez 

dyrektora SP3, którzy czuwają nad tym, by działalność wolontariuszy była zgodna ze 

Statutem Szkoły i Regulaminem Koła. 

6. Członkami Szkolnego Koła Wolontariatu mogą być uczniowie, którzy respektują 

zasady Koła.  

§ 2. Cele i sposoby działania  
1. Miejscem organizacji działania Szkolnego Koła Wolontariatu jest Szkoła Podstawowa 

nr 3 w Łodzi. 

2. Celem Szkolnego Koła Wolontariatu jest:  

a) zaangażowanie społeczności uczniowskiej SP nr3 w Łodzi do świadomej, 

dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu; 

b) rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących, 

pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości  

i bezinteresowności. 

Są to w szczególności: 

 rozpoznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, 

domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy; 

 stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne 

organizacje działające w tym samym celu; 

 troska o podnoszenie kwalifikacji niezbędnych do niesienia pomocy 

innym; 
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 zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu; 

 odkrywanie własnej wartości poprzez pracę na rzecz innych; 

 wzmacnianie poczucia akceptacji wśród uczniów; 

 rozwijanie wśród uczniów postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby 

innych; 

 umożliwianie młodym podejmowanie działań pomocowych na rzecz 

niepełnosprawnych, chorych, samotnych; 

 kształtowanie postawy szacunku do całego otaczającego świata; 

 nauka racjonalnego planowania oraz zagospodarowania swojego czasu 

wolnego; 

 wzmacnianie postawy empatycznej, uwrażliwianie na potrzeby innych; 

 wzmacnianie aktywności uczniów. 

c) współdziałanie z innymi organizacjami wolontariackimi, a także 

z organizacjami samorządowymi, społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, 

itp. na polu działalności charytatywnej; 

d) aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia 

kulturalnego i środowiska naturalnego; 

e) wypracowanie systemu włączania dzieci i młodzieży do działań o charakterze 

wolontaryjnym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz 

szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia 

uczniów chętnych do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej 

oczekującymi. 

3. Angażowanie ludzi młodych do działań w wolontariacie może odbywać się poprzez: 

a) wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze; 

b) organizowanie spotkań informacyjnych o Kole Wolontariatu; 

c) przekazywanie informacji o Kole za pośrednictwem plakatów, apeli, strony 

internetowej; 

§ 3. Obszary działania 
1. Aktywność wolontariuszy uczestniczących w projekcie ukierunkowana jest na dwa 

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

2. Szkolne Koło Wolontariatu w swej działalności zakłada współpracę z instytucjami 

i agendami samorządowymi. 

§ 4. Wolontariusze 
1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym. 

2. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być młodzież szkolna, respektująca 

zasady Koła, po uprzednim przedstawieniu opiekunom SKW pisemnej zgody 

rodziców na działalność wolontariacką (załącznik nr 1). 

3. Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności 

i bezinteresowności. 

4. Prawa wolontariusza  

a) Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.  

b) Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekunów Szkolnego Koła 

Wolontariatu.  

c) Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii 

o wykonanej pracy.  

d) Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając 

odpowiednio wcześniej opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu.  

5. Obowiązki wolontariusza  

a) Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach Wolontariatu. 



b) Wolontariusz ma obowiązek podejmować działania w ramach akcji, do której 

przystępuje Szkolne Koło Wolontariatu. 

c) Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Koła Wolontariatu 

takie jak:  

 zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem,  

 zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,  

 zasada troski o los słabszych,  

 zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości,  

 zasada świadomego i odpowiedniego reprezentowania szkoły.  

6. Nagradzanie wolontariuszy  

a) Nagradzanie wolontariusza  ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla 

działalności wolontariuszy.  

b) Wolontariusz za udział w akcjach zorganizowanych przez Szkolne Koło 

Wolontariatu otrzymuje dodatnie punkty z zachowania, zgodnie  

z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem. Punkty przyznawane są przez 

wychowawców i opiekunów Szkolnego Koła Wolontariatu. Liczba 

przyznanych punktów dodatnich uzależniona jest od aktywności 

wolontarystycznej ucznia oraz jego zaangażowania. 

c) Inne formy nagradzania:  

 wyrażenie uznania słownego,  

 pochwała na forum szkoły,  

 umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu, artykuł w gazetce szkolnej, na stronie 

www. szkoły, 

 wręczanie dyplomów i listów pochwalnych do rodziców. 

 

§ 5. Fundusze i zbiórki 
1. Wolontariusze nie wnoszą żadnych stałych składek z tytułu przynależności do Koła. 

2. Pozyskiwaniem wszelkich środków potrzebnych do przeprowadzenia akcji zajmują się 

opiekunowie Koła. 

3. Pieniądze, zebrane przez wolontariuszy po zakończonej akcji na cele dobroczynne są 

wpłacane na konto Rady Rodziców SP nr 3, a następnie za zgodą dyrektora 

spożytkowane na pomoc dla ludzi lub zwierząt. 

 

§ 6. Wybory przewodniczącego Szkolnego Koła Wolontariatu jego zastępcy oraz 

sekretarza (Rada Wolontariatu).  
1. Przewodniczącym Szkolnego Koła Wolontariatu zostaje uczeń, który uzyskał 

najwięcej głosów w głosowaniu wolontariuszy odbywającym się w trybie jawnym. 

2. Zastępcę oraz sekretarza SKW wybiera opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu.  

3. Przewodniczący Szkolnego Koła Wolontariatu zostaje wybrany na roczną kadencję.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 

 

ZGODA RODZICA  

 

 

Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka  

 

………………………………………………………………………………………………… 
( imię i nazwisko ucznia) 

 w  akcjach Szkolnego Koła Wolontariatu działającego przy Szkole Podstawowej  

nr 3 w Łodzi. 

Telefon kontaktowy       Data i czytelny podpis 

rodzica 

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

 


