
Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza działającego  

przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 

im. Jurija Gagarina w Kędzierzynie - Koźlu 
 

Podstawy prawne: 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze. zm.). 

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

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  

do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r., poz. 610) 

 Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla  szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością w 

stopniu umiarkowanym lub  znacznym, kształcenia ogólnego dla szkoły branżowej szkoły I 

stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 

kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017, poz. 356) 

 Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jurija Gagarina w Kędzierzynie - Koźlu 

 

  

Wstęp 

 Każdy uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jurija Gagarina  

w Kędzierzynie - Koźlu może zostać wolontariuszem. 

 Wolontariusz realizuje cele i przestrzega założeń programowych Szkolnego Klubu 

Wolontariuszy przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 im. Jurija Gagarina w Kędzierzynie – 

Koźlu. 

 Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, 

wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie. 

 Wolontariusz wykonuje swoją pracę rzetelnie i uczciwie. 

 Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga. 

 Wolontariusz  dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy. 

 Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie nawzajem. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą uczniów, skierowaną do osób, które  chcą 

pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować 

działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy 

charytatywne, kulturalne i inne. 

2. Szkolny Klub Wolontariusza powołano dla zainteresowania młodzieży pomocą 

potrzebującym, ponieważ wychowawcze oddziaływanie wolontariatu pomaga  

w przygotowaniu do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie. 

3. Klub jest organizacją młodzieżową działającą na terenie Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 9 im. Jurija Gagarina w Kędzierzynie - Koźlu  pod  nadzorem Dyrekcji. 
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4. Opiekę nad Szkolnym Klubem Wolontariusza sprawuje osoba wyznaczona przez 

Dyrektora Szkoły – koordynator. 

5. Działalność  Klubu  jest  zgodna z obowiązującymi  przepisami  prawa  oświatowego, 

w tym ze Statutem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jurija Gagarina w Kędzierzynie - 

Koźlu. 

                                                       

 II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 

1. Celem Klubu jest rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz 

potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości  

i bezinteresowności. Są to w szczególności: 

a) rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, 

sąsiedztwie  oraz organizowanie pomocy;  

b) współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje działające  

w tym  samym celu; 

c) troska o podnoszenie kompetencji społecznych; 

d) odkrywanie własnej wartości poprzez pracę na rzecz innych; 

e)  wzmacnianie poczucia akceptacji wśród członków i członkiń Klubu; 

f) rozwijanie wśród młodzieży postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby innych; 

g)  ukazanie młodzieży współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim 

problemami; 

h) promowanie życia bez uzależnień; 

i) zapoznanie z ideą wolontariatu;  

j)  umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz osób  

z niepełnosprawnościami, chorych, samotnych; 

k)  kształtowanie postawy szacunku do otaczającego świata; 

l) nauka racjonalnego planowania oraz zagospodarowania swojego czasu wolnego; 

m) wzmacnianie postawy empatycznej wśród młodzieży, uwrażliwianie na potrzeby 

innych; 

n) rozwijanie zainteresowań uczniów i uczennic. 

 

2. Klub Wolontariusza angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o 

charakterze  charytatywnym (np. kwesty uliczne, koncerty charytatywne, WOŚP, Caritas itp.). 

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU WOLONTARIATU 

1. Członkiem Klubu może zostać każdy, kto pragnie pomagać innym.  

1.a. Członek klubu systematycznie uczestniczy w wydarzeniach zaplanowanych przez 

koordynatora Klubu.  

2. Członkiem Klubu może być młodzież szkolna, respektująca zasady Klubu, po uprzednim 

przedstawieniu koordynatorowi Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność  

wolontariacką. 
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3. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni  im nauki  

i pomocy w domu.  

4. Członek Klubu uczestniczy w organizowanych spotkaniach, wydarzeniach, na których 

może również zgłaszać swoje pomysły, propozycje, inicjatywy wykorzystując  swoje zdolności 

i doświadczenie. 

5. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę  wolontariatu, być 

przykładem dla innych. 

6. Członkostwo w Klubie ustaje przez: 

a) ukończenie lub zmianę szkoły; 

b) dobrowolne wystąpienie; 

c) niestosowanie się do zapisów regulaminu. 

 

IV. STRUKTURA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA  

Na czele Klub Wolontariusza stoi koordynator Klubu.  Koordynatorem jest to osoba 

wyznaczona przez Dyrektora Szkoły na podstawie obowiązującego prawa oświatowego. 

 

V. ZADANIA KOORDYNATORA 

1. Utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi współpracuje 

wolontariat szkolny oraz Dyrektorem Szkoły. 

2. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów wolontariuszy. 

3. Organizowanie spotkań mających na celu zapoznanie młodzieży z planowanymi  

działaniami oraz przydziałem obowiązków. 

4.  Przeprowadzanie rozmowy wyjaśniającej powody powstawania zaniedbań w czasie 

pracy  wolontariuszy. 

5. Przygotowywanie rocznych sprawozdań z pracy wolontariuszy. 

6. Przyjmowanie i odwoływanie członków koła. 

7. Reprezentowanie wolontariuszy. 

8. Tworzenie atmosfery zaufania i otwartości. 

9.  Dawanie poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy. 

                           

 V. OBSZARY DZIAŁANIA 

1. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na współpracę ze  środowiskiem szkolnym 

i lokalnym. 

2. Podstawowymi obszarami działalności wolontariuszy/ wolontariuszek są instytucje,  

organizacje, z którymi Klub współpracuje. 

 

 VII. NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY 

1. Członkowie wolontariatu mogą być nagradzani następująco:  

a) powierzanie bardziej odpowiedzialnych zadań; 

b) wyrażenie uznania ustnego; 

c) dyplom uznania Honorowy Wolontariusz; 
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d) list gratulacyjny do rodziców; 

e) pochwała Koordynatora Wolontariatu (do +20 pkt.);  

f) pochwała Dyrektora Szkoły; 

g) wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie 

ukończenia szkoły.  

2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla 

działalności wolontariusza. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Klubu Wolontariusza. 

2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Klubu. 

3.  Rozwiązania Klubu może dokonać tylko Dyrektor Szkoły. 

4. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 

5.  Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działania Klubu. 

 

 

Ewaluacja dnia 7.02.2020 r. dokonana przez K. Pisula, J. Matysek i K. Szałas 

Ewaluacja dnia 25.08.2022 dokonana przez E. Dziewanowska i K. Pisula 

 

 

 

 

 

 


