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CELE: 

1. Zwiększenie wrażliwości młodzieży na potrzeby innych. 

2. Uwrażliwienie na cierpienie i samotność  rówieśników oraz osób starszych. 

3. Organizowanie w szkole pomocy uczniom napotykającym trudności w nauce – pomoc    

w odrabianiu prac domowych. 

4. Rozwijanie empatii, rozumienia i szanowania siebie nawzajem. 

5. Zachęcanie do mądrego i aktywnego spędzania czasu wolnego. 

6. Poszerzanie zainteresowań uczniów. 

7. Kształtowanie umiejętności społecznych oraz działania zespołowego. 

8. Współdziałanie z organizacjami społecznymi. 

9. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA 

Wolontariat - to bezpłatna, świadoma i dobrowolna działalność na rzecz potrzebujących, 

wykraczająca poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.                  

Wolontariusz – to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia pomaga innym. Wolontariuszem 

może być każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.                                                                                                    

Szkolny Klub Wolontariatu -  jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać 

innym, reagować czynnie na potrzeby drugiego człowieka oraz wspomagać różnego typu inicjatywy 

charytatywne.                             

Członek Klubu - wolontariusz 

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie pomagać innym. 

2. Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu staje się ten uczeń, który przedstawi 

opiekunowi Klubu wypełnioną kartę „Porozumienie współpracy” wraz z pisemną zgodą 

rodziców/opiekunów prawnych na działalność w wolontariacie. 

3. Każdy Członek Szkolnego Klubu Wolontariatu ma obowiązek przestrzegać Regulaminu 

Klubu i Kodeksu Etycznego Wolontariusza. 

4. Działalność wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. 

5. Członek wolontariatu kieruje się życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską                

o innych. 

6. Wolontariusz na co dzień używa słów: „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”. 

7. Członek Szkolnego Klubu Wolontariatu ma prawo do wcześniej ustalonego okresu 

próbnego. 

8. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw, wykorzystuje 

swoje zdolności i doświadczenia. 



9. Członek wolontariatu może podejmować pracę w wymiarze nie utrudniającym naukę       

i pomoc w domu. 

10. Wolontariusz ma prawo do oczekiwania wsparcia ze strony opiekunów/nauczycieli           

i liczyć na współpracę osoby wspieranej, tak aby praca nie okazała się marnowaniem 

czasu (dotyczy pomocy w nauce i przy odrabianiu pracy domowej). 

11. Każdy członek Klubu ma obowiązek prowadzić kartę pracy w wolontariacie. 

12. Wolontariusz systematycznie uczestniczy w pracy na rzecz wolontariatu. 

13. Każdy wolontariusz może uzyskać zaświadczenie lub opinię o wykonywanej pracy. 

Zaświadczenie może wydać osoba lub instytucja, na rzecz której wolontariusz pracuje. 

14. Wolontariusz ma prawo do  rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając 

wcześniej o tym opiekuna. 

15.  Opiekę nad Szkolnym Klubem Wolontariatu sprawują wyznaczeni przez dyrektora 

nauczyciele. 

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA 

1. Pomagam bezinteresownie. 

2. Jestem uczciwy. 

3. Jestem pracowity. 

4. Jestem wrażliwy na krzywdę i czyjeś cierpienie - reaguję. 

5. Zgodnie pracuję w zespole. 

6. Szanuję innych – to moi bliźni. 

7. Umiem dzielić się z innymi. 

8. Pracuję nad sobą by być odpowiedzialnym człowiekiem. 

9. Słucham innych. 

10. Dotrzymuję słowa – konsekwentnie realizuję powierzone mi zadanie. 

FORMY NAGRADZANIA WOLONTARIUSZY 

Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności                     

i poświęcenia wolontariusza. 

 Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do zeszytu wychowawczego klasy. 

 Pochwała Dyrektora Szkoły. 

 List gratulacyjny do rodziców, przedstawienie wyników pracy wolontariusza. 

 Informacja na szkolnej stronie internetowej o najaktywniejszych wolontariuszach. 

 Dyplom uznania Wolontariusza Roku. 

 Nagroda na zakończenie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum dla najaktywniejszych 

wolontariuszy. 

 Wpis na świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum o aktywnej pracy 

w wolontariacie.  

 Punkty dla przyszłych absolwentów Gimnazjum przechodzących do szkoły średniej. 


