
Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu 

Szkoły Podstawowej nr 53 

im. Mariusza Zaruskiego w Warszawie 

 

I. Postanowienia ogólne 

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

poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 

2. Wolontariuszem może być każdy, kto chce pomagać potrzebującym, reagować czynnie na 

potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać 

różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne. 

3. Wolontariat działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji. 

4. Opiekę nad Szkolnym Wolontariatem sprawują Koordynatorzy, którzy nadzorują ich pracę: 

Ewa Błachnio, Ewa Batorowicz, Marta Dziadura i Anna Skonieczna 

II. Cele i sposoby działania 

1. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej     i 

środowiska naturalnego i promowanie idei wolontariatu w szkole. 

2. Celem Szkolnego Klubu Wolontariatu są: 

a/ zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym 

b/ rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego oraz 

lokalnego środowiska 

c/ przygotowanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza 

d/ umożliwienie uczniom podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy 

e/ wspieranie ciekawych inicjatyw i działań edukacyjnych 

f/ pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach 

g/ rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów 

3. Szkolny Klub Wolontariatu opiera się na działalności Fundacji „Świat na Tak” oraz innych 

instytucji o charakterze pomocowym. 

4. Wolontariusze włączają się w pomoc przy organizacji różnych imprez  (bal andrzejkowy 

dla niepełnosprawnych, kiermasze świąteczne, bieg z niepełnosprawnymi, integracyjny bal 

karnawałowy, itp.), wszystkie te działania odnotowywane są w „Dzienniczku zadań 

wolontariusza”. 

 

 

 



III. Wolontariusze  

1. Wolontariuszem może być każda osoba wyrażająca chęć pomocy innym osobom oraz               

instytucjom społecznym. 

2. Członkiem Klubu może zostać uczeń respektujący jego zasady i regulamin, po uprzednim 

dostarczeniu Koordynatorom Klubu Deklaracji Wolontariusza podpisanej przez 

rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 

3. Działalność Wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności  i bezinteresowności. 

4. Wolontariusze wykazują postawy wrażliwości na potrzeby innych, życzliwość  oraz                  

bezinteresowność i  zaangażowanie w realizację powierzonych zadań. 

5. Wolontariusze uczestniczą w spotkaniach i warsztatach organizowanych przez Opiekunów 

Wolontariatu oraz aktywnie i systematycznie włączają się w jego działalność. 

6. Każdy Wolontariusz swoim postępowaniem promuje ideę wolontariatu, stara się być 

przykładem dla innych.  

IV. Nagradzanie Wolontariuszy 

1. Pochwała z wpisem do dziennika elektronicznego  Librus w zakładce „Zachowanie” 

2. Pochwała Dyrektora Szkoły. 

3. List gratulacyjny do Rodziców. 

4. Odznaka Wolontariusza Akademii Zaruskiego. 

5. Wpis na świadectwie szkolnym /dotyczy wolontariuszy z klas ósmych/. 

Warunki otrzymania wpisu na świadectwie za działalność w wolontariacie: 

Koordynatorzy Szkolnego Wolontariatu na podstawie przedstawionego „Dzienniczka 

zadań wolontariusza” oraz sprawozdania z działań w danym roku szkolnym ustalają 

wspólnie z Komisją powołaną przez Dyrekcję Szkoły stopień zaangażowania 

wolontariusza i decydują o wystawieniu zaświadczenia o aktywnym udziale w danym 

roku szkolnym w Wolontariacie. Wychowawca klasy na podstawie zaświadczenia oraz 

według obowiązującego prawa dokona wpisu na świadectwie ucznia klasy ósmej. 

Regulamin wchodzi w życie 25.09.2018 r 

 

 

 

 

 



 

V. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Klubu Wolontariatu. 

2.  Wolontariusze powinni być informowani o wszelkich zmianach  w regulaminie. 

3. Wolontariusze 5 grudnia obchodzą Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 

 

Opiekunowie Szkolnego Wolontariatu: 

Ewa  Błachnio 

Ewa Batorowicz 

Marta Dziadura 

Anna Skonieczna 

 

 


