
Szkolny Klub Wolontariatu 

działający przy Szkole Podstawowej nr 218 w Warszawie 

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KLUBU 

     

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Wolontariat oznacza działanie, które ma na celu niesienie dobra innym osobom lub 

instytucjom, wykonane z własnej woli, bez wynagrodzenia. Skierowany jest do ludzi 

spoza kręgu rodziny, przyjaciół lub kolegów. 

2. Szkolny Klub Wolontariatu (SKW) ma za zadanie pomagać najbardziej potrzebującym, 

reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i 

lokalnym, wspomagać różnego rodzaju inicjatywy charytatywne i kulturalne. 

3. SKW jest organizacją uczniowską działającą na terenie Szkoły Podstawowej nr 218 w 

Warszawie pod nadzorem dyrektora szkoły. Klub włącza się w działalność charytatywno 

– opiekuńczo – wychowawczą na zasadzie wolontariatu. 

4. Opiekę nad SKW sprawują wyznaczeni przez dyrektora szkoły nauczyciele, którzy 

czuwają nad tym, aby działalność klubu była zgodna ze statutem szkoły i regulaminem 

Szkolnego Klubu Wolontariatu. Koordynatorzy SKW zajmują się sprawami 

organizacyjnymi wolontariatu. 

§ 2. Cele 

1. Celem Szkolnego Klubu Wolontariatu jest: 

a) zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym 

oraz zapoznanie z ideą wolontariatu. SKW stwarza przestrzeń dla takiej działalności 

poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy, 

b) wypracowywanie systemu włączania uczniów do działań o charakterze 

wolontarystycznym oraz wykorzystywanie ich umiejętności, potencjału i zapału w 

pracach na rzecz potrzebujących, 

c) wspieranie ciekawych inicjatyw dzieci i młodzieży szkolnej, w tym szczególnie klas 

IV – VIII, 

d) zwiększenie wrażliwości uczniów na potrzeby innych, na niepełnosprawność, 

samotność, choroby i cierpienie, 

e) rozwijanie empatii i zrozumienia, inspirowanie do aktywnego spędzania czasu, 

f) tworzenie więzi między uczniami/nauczycielami a środowiskiem lokalnym oraz 

kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich, 

g) kształtowanie umiejętności działania zespołowego, współpracy i wzajemnego 

wspierania się. 



     § 3.Obszary i zakres działań 

1.  Aktywność SKW ukierunkowana jest na środowisko szkolne i lokalne. 

2. Działania organizowane w ramach SKW: 

a) organizowanie warsztatów, szkoleń i spotkań wolontariuszy. 

b) angażowanie się w jednorazowe i długofalowe imprezy o charakterze 

charytatywnym. 

c) pomoc w organizacji imprez szkolnych. 

d) organizowanie w szkole pomocy uczniom mającym trudności w nauce, relacjach 

rówieśniczych. 

e) podejmowanie innych inicjatyw oraz działalność na rzecz społeczności szkolnej, 

f) angażowanie wolontariuszy w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym. 

 

§ 4. Wolontariusze 

1. Wolontariuszem SKW może zostać każdy uczeń, szczególnie z klas IV – VIII, który 

pragnie nieść pomoc innym. 

2. Działalność SKW opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności, a jego 

członka cechuje życzliwość, chęć niesienia pomocy i troska o innych. 

3. Członek klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach dla 

wolontariuszy. Aktywnie włącza się w działalność Klubu, zgłasza swoje propozycje i 

inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie. 

4. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować idee wolontariatu i dbać 

o dobre imię swojej szkoły. 

5. Członek Szkolnego Klubu Wolontariatu podpisuje zobowiązanie dotyczące akceptacji 

niniejszego regulaminu i jest zobowiązany do jego przestrzegania. 

6. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie 

regulaminu SKW oraz postawę i zachowanie godzące w dobre imię wolontariusza. 

 

§ 5. Uprawnienia wolontariuszy 

1. Nagrodzenie aktywnego udziału w realizacji działań SKW odbywa się na zakończenie 

każdego roku szkolnego, wolontariusz przedstawia sprawozdanie podsumowujące swoją 

działalność w SKW w danym roku szkolnym, a na jego podstawie dokonywany jest wpis 

na świadectwo. 

2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności 

charytatywnej. 

3. Formą nagradzania wolontariuszy jest: 



a) wyrażenie uznania słownego, 

b) pochwała na forum szkoły, 

c) informacja na świadectwie szkolnym o działalności wolontarystycznej. 

4. Wpis na świadectwo szkolne może uzyskać wolontariusz, który wypracował w danym 

roku szkolnym: 

a.  minimum 40 godzin podczas różnych wydarzeń wolontarystycznych 

organizowanych przez szkołę, lub:  

b. realizował w szkole systematyczne działania na rzecz innych w wymiarze co 

najmniej 1h tygodniowo przez cały rok szkolny (od października do czerwca), lub: 

c. w przypadku gdy uczeń realizował działania o charakterze wolontarystycznym 

poza szkołą (np. w drużynie harcerskiej), wypracował minimum 60 godzin działań 

w roku szkolnym; 

d. w danym roku szkolnym angażował się cały rok szkolny w pracę na rzecz 

Samorządu Szkolnego; 

e. był aktywnym członkiem Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wawer; 

godziny te muszą być pisemnie potwierdzone przez organizatorów lub koordynatorów 

zaświadczeniami/ certyfikatami ze wskazaną liczbą rzeczywiście wypracowanych godzin. 

5. Nie przewiduje się przepisywania na świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo 

ukończenia szkoły wpisów z poprzednich lat szkolnych. 


