
REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU
„POMOCNA DŁOŃ”

przy SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 5
im. Grzegorza Piramowicza

 w PABIANICACH

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Wolontariacie należy przez to rozumieć bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na 
rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno -koleżeńsko-przyjacielskie.

2) Wolontariuszu należy przez to rozumieć ucznia i pracownika Szkoły Podstawowej nr 5  

im. Grzegorza Piramowicza, który dobrowolnie i bezinteresownie pomaga innym w każdej 

dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Szkolne Koło Wolontariatu jest skierowane do uczniów klas I – VIII,  którzy chcą 

pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, 

inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu 

inicjatywy charytatywne i kulturalne. Jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie

bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

2. Szkolne Koło Wolontariatu działa przy Samorządzie Uczniowskim i zostało powołane    

z jego inicjatywy.

3. Opiekę nad Kołem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora szkoły koordynator, który 

czuwa nad tym, by działalność była zgodna ze Statutem Szkoły i niniejszym 

Regulaminem.

4. Opiekę nad działaniami Koła sprawują opiekunowie poszczególnych sekcji w tym 

Samorządu Uczniowskiego, którzy inicjują i nadzorują pracę wolontariuszy oraz 

uzgadniają wszelkie działania z koordynatorem Szkolnego Koła Wolontariatu.

5. Szkolne Koło Wolontariatu jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie 

osoby wyrażające chęć pomocy innym.

6. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Szkoła Podstawowa Nr 5                          

w Pabianicach.



 § 2

Cele działania

1. Kształtowanie postaw prospołecznych wśród dzieci, uwrażliwianie na problemy 

drugiego człowieka i włączanie się w ich rozwiązywanie.

2. Celem Koła jest także włączanie uczniów w działalność wolontaryjną na rzecz 

potrzebujących.

3. Zaangażowanie dzieci do czynnej, dobrowolnej pomocy niepełnosprawnym, chorym, 

samotnym.

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

społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.

5. Wspieranie ciekawych inicjatyw społeczności szkolnej.

6. Aktywizowanie młodzieży do działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej                 

o charakterze regularnym i akcyjnym.

7. Koło Wolontariatu angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez                        

o charakterze charytatywnym.

8. Promocja idei wolontariatu w szkole.

9. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

10. Aktywna współpraca z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w pracę 

wolontaryjną w środowisku lokalnym.

 § 3

Formy działania

1. Koło prowadzi lub organizuje szkolenia i warsztaty dla członków, dba o ich nieustanny 

rozwój.

2. Koło przynajmniej raz do roku organizuje spotkanie podsumowująco – nagradzające.

3. Do form działania Koła można zaliczyć:

•  zbiórki darów rzeczowych;

•  udział w kwestach, zbiórkach pieniędzy do puszek, zbiórkach darów organizowanych 

przez inne organizacje za zgodą Dyrektora szkoły pod nadzorem koordynatora Koła, 



włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek 

opiekuńczych i wychowawczych itp.;

•  udział w akcjach charytatywnych;

•  udział i organizacja wydarzeń kulturalnych – koncerty, spektakle, przedstawienia;

• imprezy rekreacyjno – sportowe, festyny, loterie, aukcje, itp.;

•  promocja wolontariatu w lokalnym środowisku;

•  spotkania, szkolenia, wystawy, gazetki , strona internetowa, itp.;

•  imprezy kulturalno - charytatywne, spotkania z zaproszonymi gośćmi, itp.;

• pomoc koleżeńska np. pomoc w lekcjach;

• sprawowanie opieki nad Skwerem Pamięci pomordowanych policjantów w Katyniu.

 § 4

Prawa  wolontariusza

1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym 

nauki w szkole i pomocy w domu oraz własnego odpoczynku.

3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników 

Wolontariatu Szkolnego.

4. Wolontariusz ma prawo do oczekiwania pozytywnych efektów swojej pracy licząc na 

współpracę osoby wspieranej. Dotyczy to w szczególności zajęć pomocy w nauce i przy

odrabianiu lekcji dzieci kontrolę i czuwanie nad postępami, tak aby praca nie okazała 

się marnowaniem czasu.

5. Nie wolno wywierać na wolontariuszu presji moralnej w związku z realizowanym 

zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.

6. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając 

odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

7. Wolontariusz ma prawo do promocji idei wolontariatu w szkole i swoim otoczeniu.

§ 5

Obowiązki  wolontariusza

1. Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę 

rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.

2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w pracach Koła, w spotkaniach Wolontariatu.



3. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego 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

Wolontariusz:

4. Realizuje cele i przestrzega założeń programowych Szkolnego Koła Wolontariatu.

5. Jest słowny i wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób rzetelny i uczciwy.

6. Szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.

7. Dochowuje tajemnicy dotyczącej podopiecznego.

8. Z godnością reprezentuje szkołę i dba o jej dobre imię.

9. Wolontariusz, który podczas zajęć lekcyjnych wykonuje działania na rzecz 

wolontariatu ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy spowodowane tą nieobecnością.

§ 6

Nagradzanie wolontariuszy

1. Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie wolontariuszy i 
koordynatorów, na którym będzie podsumowana działalność członków Koła.

2.  Członkowie Koła mogą zostać nagrodzeni poprzez:

a) wyrażenie uznania słownego,

b) pochwałę opiekuna Koła z wpisem do dziennika elektronicznego,

c) pochwałę Dyrektora Szkoły na forum szkoły,

d) umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej,

e) wręczanie listów pochwalnych i dyplomów wolontariuszom lub ich rodzicom,

f) wręczenie nagrody rzeczowej (np. książka) na zakończenie ośmioletniego cyklu kształcenia,

g) dyplomy i drobne nagrody rzeczowe za osiągnięcie wysokich wyników w poszczególnych 
akcjach, wręczane w czasie apeli podsumowujących pracę Szkolnego Koła Wolontariatu.

3. Wolontariusz otrzymuje na koniec roku szkolnego dyplom z wyrazami podziękowania 
za swoją pracę i zaangażowanie we wszystkich akcjach organizowanych w Szkole 
Podstawowej nr 5.

4. Nagrodę rzeczową otrzymuje wolontariusz klasy VIII, który aktywnie angażował się 
przez lata w szkole. Nagroda przyznawana jest podczas uroczystości ukończenia szkoły.



5. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla 

działalności wolontariusza.

§ 7

Organizacja

1. Koło bezpośrednio podlega Dyrektorowi Szkoły, jako organowi powołującemu i 
nadzorczo - kontrolnemu.

2. Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa do zawierania porozumień z wolontariuszami
koordynatorowi Szkolnego Wolontariatu.

3. Na początku roku szkolnego wybierana jest Rada Wolontariatu, w skład której wchodzą
przedstawiciele klas I – VIII. Rada spośród swoich członków wybiera 
przewodniczącego Szkolnego Koła Wolontariatu.

4. Pracą Koła kieruje koordynator, do zadań którego należy:

a) planowanie kierunków działań,

b) koordynowanie, nadzorowanie i monitorowanie pracy opiekunów, kierujących działaniami 
wolontariuszy,

c) wspieranie wolontariuszy w działaniach,

d) nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami i organizacjami,

e) inspirowanie członków do podejmowania działań,

f) reprezentowanie Koła na zewnątrz,

g) stały kontakt z Dyrekcją szkoły,

h) ustalanie terminów spotkań wolontariuszy,

i) przygotowanie rocznego sprawozdania z pracy wolontariuszy i nagradzanie najbardziej 
aktywnych członków Koła.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu.

2. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej przez Koordynatora             
i Dyrektora Szkoły.

3. Decyzję o rozwiązaniu Koła podejmuje Dyrektor Szkoły.

4. Koordynator opracowuje coroczny harmonogram działań Koła na dany rok szkolny.

5. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Działania 

Koła są wspierane przez Dyrektora Szkoły, Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski.


