
 

1 
 

 

 

                                                                  „Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez 
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Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku u publicznego                   

i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003r.) 
 

& 1 

Postanowienia ogólne 

Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, 

wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie. 

Wolontariusz -to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem 

może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. 

Szkolne Koło  Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć 

najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania            

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

Szkolne Koło Wolontariatu działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora i włącza się na 

zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo–wychowawczą, prowadzoną 

przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak równie pozarządowe. 

Opiekę nad Kołem sprawuje zespół ds. rozwoju samorządności i wolontariatu, który  czuwa 

nad tym, aby działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Koła oraz 

prowadzi pracę formacyjną członków Koła.  

 

 

& 2 

Cele działania 

1.Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego  

i lokalnego. 

2. Uczenie  postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. 

2.Zaangażowanie młodzieży do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, 

zapoznanie z ideą wolontariatu. 

3. Rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących 

pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności. 

4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej. 

5. Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym. 

6. Rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, np. praca w świetlicy szkolnej 

i pomoc nauczycielom w organizowaniu zajęć różnego typu. 

7. Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje. 



 

3 
 

8. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Goleniowie, ZHP,TOZ, GDK. 

9. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.  

10. Kształtowanie postaw prospołecznych.  

11. Rozwijanie empatii i tolerancji.  

12. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.  

13. Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.  

14.Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego.  

15. Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.  

16. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.  

17. Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.  

18. Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.  

19. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej 

 

& 3 

Obszary działania 

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko 

szkolne i środowisko lokalne. Zakłada zaangażowanie młodzieży do działań: 

•na terenie szkoły i na rzecz szkoły:  

 organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce 

 udział w zajęciach pozalekcyjnych 

 pomoc w bibliotece szkolnej 

 współpraca ze świetlicą szkolną polegająca na pomocy w nauce dzieciom i młodzieży, 

 współpraca z Samorządem Uczniowskim np. organizacja imprez szkolnych, 

•poza terenem szkoły: 

 akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne 

 współpraca z GOPS  w Goleniowie, ZHP, TOZ, Parafią Św. Jerzego, 

& 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 Koła pisemnej zgody rodziców na działalność 

w wolontariacie.                                                                                                                             
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3. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.                       

4. Członkowie Koła mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i pomoc  

w domu.                                                                                                                                                     

5. Członek Koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, 

troską o innych.                                                                                                                                          

6. Członek Koła systematycznie uczestniczy w pracy Koła, a także w spotkaniach dla 

wolontariuszy.                                                                                                                                                  

7. Każdy członek Koła stara się aktywnie włączyć w działalność Koła, zgłaszać własne 

propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.                                                          

8. Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być 

przykładem dla innych.                                                                                                                              

9. Każdy członek Koła stara się przestrzegać zasad zawartych w regulaminie Koła.                    

10.     W przypadku, kiedy uczeń nie wykaże się zainteresowaniem pracą  w Kole Wolontariatu 

lub też nie będzie przestrzegał zasad naszego regulaminu, może opuścić nasze szeregi bez 

konsekwencji . 

 Każdy członek Koła ma obowiązek: 

 być osobą odpowiedzialną, 

 sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania, 

 być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji dla której pracuje, 

 zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych, 

 brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które mają na celu 

rozwijanie wolontariuszy. 

& 5 

Nagradzanie wolontariuszy 

Formy nagradzania: 

 Pochwała z wpisem do dziennika. 

 Tytuł Wolontariusz Roku wręczany w czasie Gali Laureatów Czwórki . 

 List gratulacyjny do rodziców. 
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 Uczniowie klas VIII , otrzymują informacje na świadectwie szkolnym, dzięki czemu 

mają dodatkowe punkty , które  są  brane pod uwagę przy przyjmowaniu  do szkół 

średnich. 

O wpisie na świadectwie decydują nauczyciele wchodzący w skład  zespołu  ds. 

rozwoju samorządności i wolontariatu, na podstawie następujących kryteriów: 

- wolontariusz musi zorganizować co najmniej 1 akcję ogólnoszkolną; 

- wolontariusz musi brać udział w wielu akcjach organizowanych przez SKW zarówno 

szkolnych , jak i pozaszkolnych; 

- wolontariusz musi być członkiem SKW przez minimum 2 lata; 

- w szczególnych przypadkach zespół nauczycieli może przyznać punkty 

wolontariuszowi, który nie spełnia wszystkich kryteriów; 

 Uczeń, który jest wolontariuszem i realizuje określone zadania może mieć 

podwyższoną ocenę z zachowania. 

 

& 6                                                                                                                            

Sposoby ewaluacji: 

 ankieta dla wolontariuszy; 

 sprawozdanie z pracy Szkolnego Wolontariatu; 

 rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze; 

 zdjęcia z imprez; 

 podziękowania od osób i instytucji; 

 wywiad z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy; 

 

 


