
REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZY  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MICHALU 

§ 1 
 

Postanowienia ogólne 
 

1. Klub powołuje się dla uczniów, którzy interesują się wolontariatem i chcą 
promować jego ideę. 

2. Wolontariat to bezpłatne i dobrowolne działanie na rzecz innych, 
wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńskie czy przyjacielskie. 

3. Wolontariusz to osoba, która pracuje na zasadach wolontariatu. 

W Szkolnym Klubie Wolontariuszy SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MICHALU 

4. Wolontariuszami mogą być uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice, absolwenci oraz 
osoby wspierające działalność szkoły. 

5. Szkolny Klub Wolontariuszy SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MICHALU jest 

organizacją apolityczną i nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Jedynym 
celem Klubu jest pomaganie innym w trudnej sytuacji i działanie na rzecz dobra 
wspólnego. 
 

§ 2 
 

Powołanie Szkolnego Klubu Wolontariuszy SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MICHALU 

 
 

1. Szkolny Klub Wolontariuszy SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MICHALU powołany 

zostaje za pośrednictwem Samorządu dnia 1.10.2018  
2. Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariuszy musi uzyskać akceptację dyrekcji 

szkoły. 
 

§ 3 
 

Rozwiązanie Szkolnego Klubu Wolontariuszy 
 

1. Decyzję o rozwiązaniu Szkolnego Klubu Wolontariuszy może podjąć dyrekcja szkoły.  
2. Samorząd Uczniowski może rozwiązać Szkolny Klub Wolontariuszy. 

 
§ 4 

 
Prawa i obowiązki członków 

1. Członkami Klubu mogą być uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice oraz sympatycy 
szkoły. 

2. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariuszy zobowiązani są do przestrzegania 
zasad etyki i działania z poszanowaniem kluczowych wartości Klubu są nimi: 

a) dbałość o własny rozwój oraz dążenie do dobrych wyników w nauce; 
b) troska o los najsłabszych; 
c) staranne wykonywanie powierzonych obowiązków. 
3. Warunkiem koniecznym do pozostania wolontariuszem w Szkolnym Klubie 

Wolontariuszy jest podpisanie porozumienia o wykonywaniu świadczeń 
wolontariackich. W przypadku osób niepełnoletnich porozumienie podpisane 



musi być przez rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku gdy wolontariusz 
ma mniej niż 13 lat, może uczestniczyć w pracach Klubu na zasadach określonych 
dla zajęć pozalekcyjnych. 

4.  Wolontariusze prowadzą swoje dzienniczki pracy wolontariusza. Dokument ten 
stanowi podstawę oceniania pracy wolontariusza. 

5. Opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariuszy musI być osoba pełnoletnia, 
posiadająca kwalifikacje umożliwiające pracę z młodzieżą w oświacie.  

 
§ 5 

 
6. Nagradzanie wolontariuszy 

1. Co najmniej raz w roku zostanie zorganizowane spotkanie podsumowujące, na 
którym spotkają się wolontariusze w celu omówienia dalszych planów pracy 
Klubu. 

2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący. Nagrody powinny być 
przyznawane sprawiedliwie i w sposób adekwatny do osiągnięć 
konkretnej osoby. 
 

§ 6 
 

7. Struktura Szkolnego Klubu Wolontariatu 
1. Klub powołany zostaje w wyniku porozumienia Samorządu z Dyrektorem. 
2. Klub nie musi posiadać jakiejś szczególnej struktury organizacyjnej. 
3. Pracami Klubu kieruje opiekun. W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie wybrali na 

opiekuna wolontariatu Panią Joannę Karwowską. 
4. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.  

5. Jej strukturę i kompetencje ustala Samorząd Uczniowski w osobnym regulaminie. 

 
§ 7 

 
Standardy funkcjonowania Szkolnego Klubu Wolontariatu 
 

1. Działania Klubu wynikają z opracowanej przez wolontariuszy „mapy potrzeb”. 
2. Wolontariusze ustalają priorytety działań, przygotowując roczne plany pracy. 
3. Sukcesy i ewentualne porażki w realizacji rocznego planu pracy omawiane są w 

trakcie spotkania wolontariuszy. 
4. Prowadzone są działania promujące aktywność Klubu w społeczności szkolnej oraz 

lokalnej. 
 

§ 8 
 

Postanowienia końcowe 
1. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego akceptacji przez dyrekcję szkoły. 
2. Wolontariusze obchodzą swoje święto podczas obchodów Dnia Sportu, Profilaktyki i 

Wolontariatu w czerwcu. 



MAPA POTRZEB 
 
 
 

 
Dnia 17 września 2018 roku na spotkaniu Samorządu Uczniowskiego Szkoły 

Podstawowej w Michalu delegaci z klas razem z prezydium SU omówili potrzeby 

środowiskowe i ustalili, że w roku szkolnym 2018/2019 wolontariusze w naszej szkole 

będą współpracować w akcji ZAKRĘĆ SIĘ NA MAXA /Pani Judyta Noskiewicz/ oraz 

zbiórce karmy i koców dla Schroniska Miejskiego w Grudziądzu / Pani Joanna 

Karwowska/. Każdorazowo osoba przynosząca zakrętki, karmę lub koc będzie 

wpisywana na miesięczną listę wolontariuszy, która będzie wywieszana na gazetce 

SU. SU zorganizuje spotkanie z Panią Frączek, kierownik schroniska aby lepiej poznać 

potrzeby zwierząt oraz przedstawicielami fundacji ZAKRĘĆ SIĘ NA MAXA. SU 

postanowił również wziąć udział w akcji Góra Grosza, wolontariusze w każdą środę o 

godzinie 11.50 będą przeprowadzać zbiórkę bilonu. Inne akcje i przedsięwzięcia są 

możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez Szkolną Radę Wolontariatu. 
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