
Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu  w Publicznej Szkole
Podstawowej im. Juliana Tuwima

w Czarnoborsku

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 2 ust.
12, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 85 ust. 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21.

Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

z jakim tej pomocy się udziela.”

                                                            Jan Paweł II

Postanowienia ogólne 
1. Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające 

poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.
2. Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w

każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
3. Koło wolontariatu skierowane jest do uczniów klas I-III i IV-VIII Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku, którzy chcą pomagać innym, reagować 
czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać 
różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Cele i założenia 

1. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i 
lokalnego środowiska.

2. Zapoznawanie z ideą wolontariatu
3. Przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariusza.
4. Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych.
6. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
7. Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży.
8. Nauka samorządności.

Wolontariusze 

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
2. Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
3. Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską 

o innych.
4. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich.
5. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być

przykładem dla innych.
6. Wolontariusz zobowiązany jest przynieść zgodę rodzica na pracę w SKW.



Praca wolontariusza  w szkolnym Klubie polega na:

-udzielaniu pomocy koleżeńskiej uczniom z problemami w nauce;

-organizowaniu akcji charytatywnych na terenie szkoły poprzez loterie fantowe, imprezy 
integracyjne, dyskoteki szkolne;

-organizacji imprez o charakterze kulturalnym i integracyjnym dla podopiecznych placówek z 

-organizowaniu zbiórek , kwestowaniu podczas WOŚP.

Struktura klubu wolontariusza 

1. Na czele Szkolnego Koła Wolontariatu stoją opiekunowie: p. Izabela Szkaradek i p. Mariola 
Sztyma                                  

2. W SKW pomoc swą oferują inni nauczyciele , którzy wykazują taką chęć i dobrą wolę 
współpracy . Wszelkie inicjatywy podejmowane są na bieżąco.

3. Spotkania SKW odbywają się wg potrzeb i zgodnie z harmonogramem  pracy .

Formy nagradzania 

1.Uznanie słowne.

2.Pochwała Dyrektora na forum szkoły.

3.Wręczenie dyplomu.

Opracowały : M.Sztyma, I. Szkaradek

Wolontariuszami w Szkolnym Klubie Wolontariatu są: 

Ewa Matuszkowiak kl.IV

Aleksandra Kaczmarek kl.V

Ksawery Kaczmarek kl.V

Daniela Plichta kl.V

Mikołaj Szkaradek kl.VI

Daniel Muzyka kl. VI

Vanessa Onochowska kl. VI

Anastazja Nałkowska kl.VII



  HARMONOGRAM  PRACY SKW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

ZADANIA TERMIN
REALIZACJI

ODPWIEDZIALNI

1. Akcja rekrutacyjna w szkole. 
Promocja SKW.

2. Planujemy całoroczną pracę Klubu. 
Wspólne przyjęcie planu działania. 
Wybory liderów.

3. Udział w akcji „Nakrętki dla ….”, 
polegającej na zbiórce plastikowych 
nakrętek, by wspierać rehabilitację.

4. Udział w zbiórce karmy na rzecz 
fundacji „Kundelek”

WRZESIEŃ

SKW we współpracy z SU 

Wychowawcy klas

1. „Paczka dla dzieci ze świetlicy 
środowiskowej na Ukrainie”

2. Udział w akcji „Nakrętki dla ….”,  PAŹDZIERNIK SKW we współpracy z SU 

Wychowawcy klas

1. Udział w akcji „Nakrętki dla ….”,  
2. Sprzedaż kartek świątecznych na rzecz

Fundacji Amun i Sursum Corda
3. „Paczka dla dzieci ze świetlicy 

środowiskowej na Ukrainie” 
4. „Kartka Bożonarodzeniowa na 

Ukrainę” – konkurs szkolny

5. Udział w  Akcji "Góra Grosza" 
(21 listopad - 
2 grudzień) - we współpracy z SU.

LISTOPAD

SKW we współpracy z SU 

Wychowawcy klas

1. Obchody DNIA WOLONTARIUSZA 
(5 grudzień) – gazetka 
okolicznościowa.

2. Sprzedaż kartek świątecznych na rzecz
Fundacji Amun i Sursum Corda – 
podsumowanie akcji

3. Konkurs szkolny – „Kartka świąteczna
dla dzieci z Ukrainy”

4. Organizacja akcji WOśP
5. Udział w akcji „Nakrętki dla ….”,  
6. Udział w akcji "Góra Grosza" (21 

listopad - 2 grudzień)

GRUDZIEŃ

SKW we współpracy z SU 

Wychowawcy klas

1. Finał WOŚP.
2. Udział w akcji „Nakrętki dla ….” - 

podsumowanie akcji za I semestr.

SKW we współpracy z SU 



3. Akcja „Dr Clown” organizowana 
podczas zabawy karnawałowej

4. Sprzedaż kartek z wizerunkiem 
zwierząt na rzecz fundacji „Kundelek”

STYCZEŃ

Wychowawcy klas

Współpraca ze sztabem WOŚP

1. Sprzedaż kartek z wizerunkiem 
zwierząt na rzecz fundacji „Kundelek”

2. Udział w akcji „Nakrętki dla ….”
3. Sprzedaż kartek świątecznych na rzecz

Fundacji Amun i Sursum Corda 
4. - akcja „Paczka dla dzieci ze świetlicy 

środowiskowej na Ukrainie”

5. „Kartka świąteczna” – konkurs 
szkolny

LUTY/MARZEC

SKW we współpracy z SU 

Wychowawcy klas

1. Udział w akcji „Nakrętki dla ….” 
2. Sprzedaż kartek świątecznych na rzecz

Fundacji Amun i Sursum Corda – 
podsumowanie akcji

3. „Paczka dla dzieci ze świetlicy 
środowiskowej na Ukrainie”-
podsumowanie akcji.

4. Sprzedaż kartek z wizerunkiem 
zwierząt na rzecz fundacji „Kundelek”

KWIECIEŃ/MAJ

SKW we współpracy z SU 

Wychowawcy klas

1. Festyn rodzinny - akcja Dr Clown
2. Udział w akcji „Nakrętki dla ….” - 

podsumowanie akcji za II semestr.
3. Podsumowanie efektów                 

całorocznej działalności – sprawozdanie.

CZERWIEC
SKW we współpracy z SU 

Wychowawcy klas

Opiekunowie SKW
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