REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU (SKW)
DZIAŁAJĄCEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 W RZESZOWIE

Podstawy prawne:
- Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 roku z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2017 poz. 59),
- Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku z późniejszymi zmianami
(Dz. U. 2020 poz. 1057),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2019 r. poz.
1737).

Wstęp
Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły: nauczycieli, uczniów i rodziców
na rzecz innych. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Okres nauki w szkole jest
najwłaściwszy dla kreowania postaw tolerancji i akceptacji dla każdego istnienia i rozbudzania społecznej
aktywności dla wspierania wykluczonych, potrzebujących wsparcia, będących w różnego rodzaju kryzysach.
Udział w szkolnym kole wolontariatu to przede wszystkim rozwijanie pasji i angażowania dzieci w aktywność
społeczną oraz zwiększanie świadomości społecznej i odpowiedzialności za siebie i innych. Podejmowane
akcje mają zmierzać do kształtowania postawy alternatywnej do konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień.
Szkolne Koło Wolontariatu stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości,
pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego oraz może
skłaniać do wyboru aktywności zawodowej w przyszłości. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy
aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar
edukacyjno-wychowawczy.
§1
Postanowienia ogólne
1. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, wykraczające poza
więzi rodzinne, koleżeńskie czy przyjacielskie oraz wykonywane poza godzinami lekcyjnymi.
2. Wolontariusz to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może być
każdy uczeń szkoły, który dostarczy zgodę rodziców i wypełnioną przez siebie deklarację uczestnictwa w SKW
oraz zostanie zapoznany z zakresem działalności, obowiązków i przywilejów wynikających z przynależności
do SKW.
3. Szkolne Koło Wolontariatu (SKW) jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć najbardziej
potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym,
oraz wspierać różnego typu inicjatywy dobroczynne.
4. Szkolne Koło Wolontariatu działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora, włącza się na w działalność
opiekuńczo–wychowawczą szkoły i współpracuje z lokalnymi organizacjami. Działalność Koła jest zgodna z
działalnością statutową szkoły.

5. Opiekę nad Kołem sprawują wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły nauczyciele – opiekunowie oraz
koordynator, którzy nadzorują regulaminową pracę Koła, odpowiadają za sprawy organizacyjne oraz
formalno-prawne.
§2
Cele działania
1. Przygotowanie uczniów do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego na podstawie
rozeznanych potrzeb.
2. Zaangażowanie uczniów do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą
wolontariatu.
3. Rozwijanie wśród uczniów szkolnej postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości
i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
4. Wspieranie ciekawych inicjatyw uczniowskich.
5. Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym
6. Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje.
7. Kształtowanie podstawowych umiejętności społecznych związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem
kontaktów społecznych.
8. Czerpanie zadowolenia i satysfakcji z bezinteresownej działalności na rzecz innych.
9. Zintegrowanie ze sobą uczniów z różnych zespołów klasowych.
10. Promowanie kreatywności i otwartości w kontaktach międzyludzkich.
§3
Obszary działania :
Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko
lokalne.
Do form działalności SKW zalicza się:
⁻zbiórki darów rzeczowych,
⁻ kwesty pieniężne,
⁻udział w przedsięwzięciach charytatywnych,
⁻ uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych: koncerty, gale, spektakle, przedstawienia,
⁻ organizacja zabaw i wolnego czasu w szkolnej świetlicy,
⁻promocję wolontariatu w środowisku szkolnym i lokalnym,
- obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza – 5 grudnia,
- uczestnictwo w konkursach przeznaczonych dla wolontariatu,
- organizowanie różnych form pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym,

- efektywną współpracę ze Szkolnym Samorządem Uczniowskim przy realizacji przedsięwzięć o charakterze
charytatywnym,
- akcje charytatywne o charakterze lokalnym i ogólnopolskim (np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy)
wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia,
- współpracę z lokalnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi,
- inne formy działań wynikające z bieżących potrzeb środowiska szkolnego lub lokalnego albo inicjatyw
uczniowskich.
§4
Wolontariusze
1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie wspierać innych.
2. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być młodzież szkolna respektująca zasady Koła, po
uprzednim przedstawieniu opiekunom Koła pisemnej zgody rodziców na działalność w wolontariacie oraz
swojej deklaracji członkowskiej (zał.1 oraz zał. 2).
3. Zapisy do SKW dla klas 4-8 odbywają się we wrześniu danego roku szkolnego, a członkostwo ustaje zgodnie
z pkt. 18 paragraf 4 lub paragrafem 8. Uczniowie przyjęci do szkoły w trakcie roku szkolnego mogą zapisać
się do Koła po wpisaniu na listę uczniów Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie.
4. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
5. Członkowie Koła mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym nauki i pomocy w domu.
6. Członek Koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
7. Członek Koła systematycznie uczestniczy w pracy Koła, a także w spotkaniach dla wolontariuszy.
8. Każdy członek Koła stara się aktywnie włączyć w działalność Koła, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy,
wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
9. Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla
innych.
10. Każdy członek Koła stara się przestrzegać zasad zawartych w regulaminie Koła.
11. W przypadku, kiedy uczeń nie wykaże się zainteresowaniem pracą w Kole Wolontariatu lub też nie będzie
przestrzegał regulaminowych zasad może opuścić szeregi SKW bez konsekwencji .
12. Prawa wolontariusza:
- jasno określony zakres obowiązków,
- ma prawo prosić o pomoc,
- przedstawianie swoich pomysłów,
- możliwość rozwijania swoich umiejętności,
- ochrona przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu zadaniami,
13. Obowiązki wolontariusza:

- zachowywać się odpowiedzialnie
- 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.
14. Do współpracy w realizacji działań o charakterze wolontariatu na rzecz szkoły mogą być zapraszani
uczniowie rzeszowskich szkół średnich, których zaangażowanie potwierdza się zaświadczeniem wskazującym
datę, ilość przepracowanych godzin oraz zrealizowane działania. Zaświadczenie podpisuje dyrektor szkoły
oraz koordynator SKW.
15. W przypadku uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie wychowawcy klas prowadzą
ewidencję uczestnictwa dzieci w przedsięwzięciach o charakterze dobroczynnym. Na koniec klasy 3 dokonuje
się wpisu na świadectwie szkolnym potwierdzającego systematyczne zaangażowanie ucznia w działania
charytatywne. O wpisie decyduje wychowawca klasy mając na uwadze regularną aktywność ucznia w
wymienionym zakresie. Dodatkowo dzieci nagradzane są dyplomami i Medalami Dobroczynności.
16. Formy nagradzania wolontariuszy:
- pochwała z wpisem do dziennika,
- dyplom uznania,
- list gratulacyjny dla rodziców ucznia,
- pochwała Dyrektora Szkoły.
17. Zaangażowanie w działanie charytatywne wyłącznie przez przekazanie środków jest uczestnictwem w
działaniu, a nie pracą wolontariacką. Wpisy informacyjne dokumentujące zaangażowanie uczniów mają
wyraźnie określać rodzaj zaangażowania ucznia. Wpisy w dokumentacji szkoły są formalnym potwierdzeniem
działań uczniów.
18. Członkostwo w SKW ustaje przez:
- ukończenie lub zmianę szkoły;
- dobrowolne wystąpienie;
- skreślenie przez Koordynatora oparte na opinii dotyczącej łamania regulaminu.
§5
Warunki otrzymania w klasach 4-8 Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie wpisu na świadectwie za
działalność w wolontariacie
1. Zaświadczenia potwierdzające działalność w wolontariacie wydawane są wyłącznie członkom
Szkolnego Koła Wolontariatu.
2. Uczeń może uzyskać wpis na świadectwie za pracę w wolontariacie pod warunkiem systematycznego
działania w ramach wolontariatu lub pracy na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
Nauczyciel/wychowawca/opiekun SKW odnotowuje zaangażowanie ucznia w dokumentacji szkolnej.

Wychowawcy klas przekazują do Koordynatora SKW listy uczniów zaangażowanych w pracę
wolontariacką do 31 maja danego roku szkolnego.
3. Wychowawcy klas na podstawie decyzji Dyrektora Szkoły i Koordynatora SKW dokonują jednolitego
wpisu na świadectwach szkolnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Uczniowie mogą również samodzielnie i aktywnie poszukiwać miejsca, obszaru, placówki/instytucji,
w pomoc którym mogliby się zaangażować i realizować zadania wolontariusza poza szkołą.
5. Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą jest zobowiązany dostarczyć Koordynatorowi Koła
zaświadczenie o odbytym wolontariacie do dnia 31 maja danego roku szkolnego. Zaświadczenie ma
zawierać nazwę palcówki/instytucji, pieczątkę, krótki opis działań podjętych przez wolontariusza,
okres, w którym wolontariusz angażował się w pomoc oraz czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za
opiekę nad wolontariuszem.
§6
Sposoby ewaluacji
Z pracy Szkolnego Koła Wolontariatu jest opracowywane sprawozdanie. Prowadzi się rejestr akcji
charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze. Informacje i zdjęcia przekazywane są na
stronę internetową szkoły. Prowadzone są wywiady z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy. Po
analizie wyników ewaluacji Koordynator i opiekunowie SKW mogą zaproponować korektę regulaminu
(koniec roku szkolnego). Dyrektor Szkoły zatwierdza zmiany. Zaktualizowany regulamin wchodzi w życie z
dniem 1 września kolejnego roku szkolnego i obowiązuje do jego zakończenia.
§7
Majątek i fundusze
1. Wolontariusze nie wnoszą żadnych stałych składek z tytułu przynależności do Koła.
2. Pozyskiwaniem wszelkich środków potrzebnych do przeprowadzania akcji zajmują się opiekunowie
Koła i wszyscy jego członkowie we współpracy z Radą Rodziców.
3. Szkolne Koło Wolontariatu może przeprowadzać na terenie szkoły zbiórki finansowe o charakterze
niepublicznym. Na każdą zbiórkę zgodę wyraża Dyrektor szkoły. Każda zbiórka musi mieć jasno
określony cel i prowadzoną dokumentację prezentującą przebieg zbiórki, kwotę zebranych środków
i protokół przekazania.
4. Wszystkie fundusze otrzymane na cele charytatywne są majątkiem Koła. Jako ofiary zgromadzone
pod zastrzeżonym znakiem mogą być wydawane tylko za zgodą Koordynatora Koła Wolontariatu.
Nadzór nad zgromadzonymi środkami sprawuje szkolna Rada Rodziców.
§8
Rezygnacja z pracy w wolontariacie.
1. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie.
2. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie
opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica.

§9
Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu. W przypadku świadomego
naruszania go Koordynatorzy Szkolnego Koła Wolontariatu mogą udzielić upomnienia, nagany,
zawieszenia w czynnościach członka lub usunąć z SKW.
2. Rozwiązania Koła może dokonać tylko Dyrektor Szkoły. Decyzje o rozwiązaniu SKW podejmuje Dyrektor
Szkoły na wniosek Koordynatora Szkolnego Koła Wolontariatu.
3. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
4. Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działania Koła.
5. Dokumentacja Szkolnego Koła Wolontariatu jest nadzorowana i przechowywana u Koordynatora Koła.
6. Wszystkie działania prowadzone przez Szkolne Koło Wolontariatu są uzależnione od aktualnej sytuacji
epidemiologicznej i obowiązujących obostrzeń sanitarnych.

Załącznik nr 1
Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na uczestnictwo Ucznia w Szkolnym Kole Wolontariatu
Ja, niżej podpisana/y………………………………………………… wyrażam zgodę na aktywny udział
………………………...………………..……………klasa ….., pozostającej/ego pod moją opieką prawną, w działaniach
Szkolnego Koła Wolontariatu przy Szkole Podstawowej nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie.
Oświadczam, że znane mi są postanowienia Regulaminu Wolontariatu Szkolnego, cele i zadania Szkolnego
Koła Wolontariatu, a także idea wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie
czynności, a także charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter wykonywanych przez wolontariuszy
świadczeń.

…..…………………………………
Miejscowość, data

…..…………………………………
Podpis rodzica / opiekuna prawnego

Załącznik nr 2
Deklaracja uczestnictwa w Szkolnym Kole Wolontariatu
Przystępując do Szkolnego Wolontariatu oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz zasady pracy.
Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Wolontariatu Szkolnego oraz sumiennego i
bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań.

…..…………………………………..
Miejscowość, data

…..………………………………………….
Podpis ucznia

