
PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Białymstoku 

,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;  
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.’’  

/Jan Paweł II/ 

 

Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 450) 

 

I.  Postanowienia ogólne 

1. Wolontariat – to bezpłatne, dobrowolne i świadome działanie na rzecz innych. 
2. Wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia 

angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych 
instytucji działających w różnych obszarach społecznych. 

3. Szkolne Koło Wolontariatu zwane w dalszej części SKW jest inicjatywą młodzieży, 
skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, 
inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu 
inicjatywy charytatywne i kulturalne. 

4. SKW jest społecznością  niezależną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać 
innym. 

II.  Cele i zadania 

1.  Uwrażliwienie społeczności szkolnej na osoby potrzebujące pomocy. 
2. Aktywizowanie do działań na rzecz potrzebujących. 
3. Kształtowanie postaw prospołecznych. 
4. Rozwijanie empatii, zrozumienia. 
5. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze 

regularnym i akcyjnym. 
6. Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji dyrektora 

szkoły). 

7. Integracja uczniów, rodziców oraz nauczycieli.  
8. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej. 
9. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.  



IV. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie Szkolnego  Koła Wolontariatu 

1. Dyrektor Szkoły: 
a) powołuje opiekuna SKW, 
b) nadzoruje i opiniuje działania SKW. 

2. Opiekun SKW – nauczyciel społecznie pełniący tę funkcję. 
3. Przewodniczący SKW – uczeń szkoły będący wolontariuszem. 
4. Wolontariusze stali – uczniowie szkoły współkoordynujący poszczególne akcje. 

V. Osoby wspierające działalność 

1. Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu może być wspierana przez: 
a) wychowawców oddziałów wraz z ich klasami; 
b) nauczycieli i innych pracowników szkoły; 
c) rodziców; 
d) inne osoby i instytucje. 

VI.  Prawa Wolontariusza 

1. Do Szkolnego Kola Wolontariatu mogą należeć uczniowie Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego nr 2 w Białymstoku. 

2. Członkowie SKW poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie. 
3. Członkowie SKW mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy dotyczące 

bieżącej działalności. 
4. Członkowie SKW mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę w 

szkole. 
5. Członkowie SKW mogą  liczyć na wsparcie ze strony koordynatora i innych członków 

koła. 
6. Każdy uczeń może przystąpić do SKW  jak i z niego wystąpić, informując o tym 

 koordynatora Szkolnego Koła Wolontariatu.  
7. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie 

Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu. 

VII.  Obowiązki Wolontariusza 

1. Członkowie SKW muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na 
działania poza szkołą. 

2. Członkowie SKW systematycznie uczestniczą w pracach koła, a także w spotkaniach, 
warsztatach i innych akcjach ogłoszonych przez koordynatorów. 

3. Członkowie SKW sumiennie wywiązują się ze swoich obowiązków. 
4. Członkowie SKW szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom. 
5. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń  

za wykonaną pracę. 
6. Członkowie SKW starają się przestrzegać zasad zawartych w Karcie Wolontariusza 

(załącznik nr 1). 
7. Każdy Wolontariusz stara się aktywnie włączyć w działalność SKW, zgłaszać własne 

propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie. 



 IX.  Zadania opiekunów SKW 

1. Prowadzenie warsztatów i szkoleń dla wolontariuszy. 
2. Koordynacja pracy wolontariuszy. 
3. Monitorowanie działań wolontariuszy – poprzez prowadzenie kart efektywności, 

które na bieżąco zamieszczane są na stronie internetowej szkoły i gazetce szkolnej. 
4. Ewaluacja pracy wolontariuszy (sprawozdanie koordynatora  po każdym semestrze 

nauki.) 

X.  Obszary działania 

Aktywność wolontariuszy uczestniczących w projekcie ukierunkowana jest na dwa 
zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne: 

1. Organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym i 
lokalnym. 

2. Współpraca z instytucjami lokalnymi. 
3. Działalność w każdym miejscu, zgodnie z Kartą Wolontariusza, gdzie wolontariusz 

może nieść pomoc. 

Szczegółowe zadania realizowane w danym roku szkolnym znajdują się w załączniku nr 2. 

XI.  Nagradzanie wolontariuszy 

1. Przynajmniej raz  w roku szkolnym organizowane będą spotkania wolontariuszy  
i koordynatorów, na których  będzie podsumowana działalność członków SKW. 

2. Członkowie SKW mogą być nagrodzeni poprzez: 

a) pochwałę ustną, 
b) pochwałę na forum szkoły i w dzienniku internetowym, 
c) umieszczenie nazwiska wolontariusza w sprawozdaniu SKW i stronie 

internetowej szkoły, 
d) wręczanie  podziękowań i dyplomów za udział w akcjach, 
e) wydanie zaświadczenia poświadczającego ilość przepracowanych godzin. 

3. Zaświadczenia wydawane są wolontariuszom, którzy przepracowali minimum 30 
godzin w ramach akcji organizowanych przez SKW. 

4. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla  
działalności wolontariusza.         

 

 


