
     Program Szkolnego Klubu Wolontariusza 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

im. Wojska Polskiego w Białobrzegach 

"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co 

się ma, ale czym się dzieli z innymi." 

- Jan Paweł II 

I.  Postanowienia ogólne 

Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi 

rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie. 

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy i działać we 

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

Klub wolontariusza to inicjatywa skierowana do uczniów naszej szkoły. Szkolny Klub Wolontariusza skupia 

ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, 

inicjować działania  w środowisku szkolnym  i lokalnym, wspomagać różnego rodzaju 

inicjatywy  charytatywne, kulturalne. Klub Wolontariusza jest wspólnotą całkowicie nieodpłatną i otwartą 

na wszystkich, którzy chcą pomagać innym. 

II. Cele i założenia  Szkolnego Klubu Wolontariusza 

1. Zapoznanie młodzieży z ideą  wolontariatu oraz promocja wolontariatu w szkole. 

2. Rozwijanie wśród uczniów postaw takich jak: 

ｷ           zaangażowanie, 

ｷ           otwartość, 

ｷ           wrażliwość na potrzeby innych, 

ｷ           życzliwość, 

ｷ           bezinteresowność. 



3.Wypracowanie systemu włączania uczniów do działań o charakterze wolontarystycznych; wykorzystywanie 

ich zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowiska szkolnego; łączenie na poziomie szkoły i jej 

otoczenia uczniów chętnych do niesienia pomocy z osobami, którzy tej pomocy potrzebują. 

4. Wspieranie ciekawych  i twórczych działań uczniów. 

5. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy. 

III. Wolontariusze 

1. Wolontariuszem może zostać każda osoba, która pragnie służyć innym. 

2. Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariusza może zostać osoba, która przestrzega i szanuje zasady Klubu, 

po wcześniejszym przedstawieniu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontarystyczną  i podpisaniu 

porozumienia z dyrektorem szkoły. 

3. W Szkolnym Klubie Wolontariusza obowiązują następujące zasady: 

ｷ           dobrowolności, 

ｷ           bezinteresowności, 

ｷ           troski o los słabszych, 

ｷ           zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, 

ｷ           praca nad własnym rozwojem.  

  

4.  Szkolny Kodeks Etyczny Wolontariusza: 

ｷ          być odpowiedzialnym- wykonywać działania, co do wykonania których się 

zobowiązałam/em, 

ｷ           być przekonanym o wartości swoich działań, 

ｷ           stale poszerzać swoje umiejętności, 

ｷ           być chętnym do współpracy w zespole, 

ｷ           dostrzegać potrzebujących wokół siebie. 



5. Każdy wolontariusz systematycznie wpisuje do,, Dzienniczka Wolontariusza" wykonane prace, 

spostrzeżenia i opinie. 

6. Każdy z członków Szkolnego Klubu Wolontariusza  stara się aktywnie uczestniczyć   w działalności klubu, 

zgłaszać swoje propozycje oraz inicjatywy. 

IV. Obszary działania Szkolnego Klubu Wolontariusza 

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko 

pozaszkolne. 

Działalność w obszarze środowiska szkolnego m.in. : 

●     pomoc naukowa kolegom słabszym 

●     czytanie bajek młodszym 

Działalność w obszarze środowiska pozaszkolnego obejmuje różnego rodzaju akcje charytatywne 

wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne m. in. : 

ｷ          zbiórki dla zwierząt w schroniskach, 

ｷ          zbiórka korków, 

ｷ          zbiórka baterii, 

ｷ          zbiórka książek. 

   Inne, cykliczne działania 

V. Nagradzanie wolontariuszy 

1. Nagradzanie członków Szkolnego Klubu Wolontariusza ma wymiar motywujący, podkreślający uznanie 

dla działalności wolontariusza. 

2. Formy nagradzania : 

  ｷ            pochwała opiekuna SKW z wpisem do dzienniczka ucznia, 

ｷ           pochwała Dyrektora Szkoły, 

ｷ           uwzględnienie działalności wolontarystycznej przy wystawianiu oceny  z zachowania, 

ｷ          możliwość wpisu na świadectwie szkolnym jako dodatkowe osiągnięcie za szczególną 

aktywność       i  zaangażowanie w działalność wolontarystyczną. 



VI. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków SKW. 

2. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 

3. Działania SKW wspierane są przez Dyrektora Szkoły,  Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz Samorząd 

Uczniowski. 

  

 


