
REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA  

PRZY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 18  

IM. I. J. PADEREWSKIEGO W WARSZAWIE. 

 

Postanowienia ogólne. 

1.  Wolontariat- to świadome, bezinteresowne i dobrowolne działanie na rzecz innych, 

ukierunkowane szczególnie na ludzi potrzebujących pomocy i wsparcia. Wolontariuszem 

może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego. 

Cele i działania. 

1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem. 

2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych. 

3. Kształtowanie postaw prospołecznych. 

4. Rozwijanie empatii, zrozumienia. 

5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. 

6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego. 

7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach. 

8. Angażowanie się na działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej. 

Prawa wolontariusza. 

1. Do Szkolnego Klubu Wolontariusza może należeć młodzież Gimnazjum z Oddziałami 

Dwujęzycznymi nr 18 w Warszawie. 

2. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy. 

3. Wolontariusze mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym  nauki w szkole i 

pomocy w domu. 

4. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków 

wolontariatu. 

5. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę. 

6.Wolontariusz, wypełniający postanowienia regulaminu otrzymuje na zakończenie 

Gimnazjum zaświadczenie o pracy w Wolontariacie. 

 

Obowiązki wolontariusza. 

1. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie           

w Szkolnym Klubie Wolontariusza oraz podpisać zobowiązanie wolontariusza (załącznik). 

2. Wolontariusze systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także   w spotkaniach 

i warsztatach. 

3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków. 

4. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom. 

5. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę. 

6. Wolontariusze starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla 

innych uczniów. 



7. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu 

Szkolnego Klubu Wolontariusza. O skreśleniu z listy decydują opiekunowie Szkolnego Klubu 

Wolontariusza. 

8. Wolontariusz zobowiązany jest do co najmniej dwu letniej pracy w Szkolnym Klubie 

Wolontariusza. 

Struktura i organizacja. 

1. Opiekunem  Szkolnego KlubuWolontariusza jest nauczyciel, który wyrazi chęć 

prowadzenia takiego Klubu. 

2. Klub podzielone jest na grupy, którymi kierują liderzy wybrani spośród uczniów. 

3. Liderzy są w stałym kontakcie z opiekunem i zgłaszają mu wszystkie problemy związane     

z wykonywaną pracą. 

4. Spotkania wszystkich członków Klubu odbywają się raz w miesiącu w celu omówienia 

wykonanych działań, wymiany doświadczeń i planowania dalszej pracy. 

Obszary działania. 

1. Szkolny Klub Wolontariuszy działa zasadniczo na dwu obszarach: w środowisku szkolnym 

i lokalnym. 

Nagradzanie wolontariuszy. 

1. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza mogą być nagrodzeni poprzez: 

a) wyrażenie uznania słownego; 

b) pochwałę na forum szkoły; 

c) przyznanie punktów zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. 

2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności 

wolontariusza. 

Zasady przyznawania punktów za pracę w wolontariacie. 

1. Przyznawanie punktów odbywa się raz w semestrze, zgodnie z wewnątrzszkolnym 

systemem oceniania. 

2. Punkty przyznają opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariusza. 

3. Wolontariusz może uzyskać punkty dodatnie i ujemne. 

4. Punkty dodatnie przyznawane są za aktywną pracę w wolontariacie (uczestniczenie w 

spotkaniach organizacyjnych, akcjach, zbiórkach, wyjściach itp.). Ich maksymalna liczba to 

+20 punktów. 

5. Punkty ujemne przyznawane są za niewywiązywanie się z powierzonych obowiązków. Ich 

maksymalna liczba to -5 punktów. 

 

 

 

 



Załącznik  

do Regulaminu Szkolnego  

Koła Wolontariusza 

Zobowiązanie wolontariusza. 

Przystępując do Szkolnego Klubu Wolontariusza  oświadczam, że znam i akceptuję jego cele 

oraz zasady pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Szkolnego Klubu 

Wolontariusza oraz sumiennego i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań. 

 

Warszawa…………….                                                                         ..………………………..                                                                                                         
(podpis wolontariusza) 

 

                                                                                                        ………………………….. 
 (podpis rodzica/ opiekuna) 

 


