
 

REGULAMIN RADY WOLONTARIATU 
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 WE WŁOCŁAWKU

„ Człowiek nie jest stworzony na łzy i uśmiechy, ale dla dobra
bliźnich swoich, ludzi”

Adam Mickiewicz

 I. Postanowienia ogólne 
1. Rada Wolontariatu działa w Szkole Podstawowej nr 19 na podstawie niniejszego regulaminu. 

2. Rada Wolontariatu jest organizacją młodzieżową działającą pod nadzorem dyrektora, włączającą się
na  zasadzie  wolontariatu  w  działalność  charytatywną  prowadzoną  przez  szkołę  i  organizacje
pozarządowe. 

3. Opiekę nad Radą Wolontariatu sprawują wyznaczeni przez dyrektora szkoły koordynatorzy (1 lub 2
osoby),  którzy  czuwają  nad  tym,  by  jej  działalność  była  zgodna  ze  Statutem Szkoły  i  niniejszym
regulaminem. 

4. Członkami Rady Wolontariatu mogą być uczniowie szkoły. 

5. Działalność Rady Wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. 

II. Cele działania:
1. Uwrażliwienie dzieci na krzywdę i potrzeby innych;
2. Kształtowanie charakteru: ćwiczenie cierpliwości i opanowywanie emocji;
3. Wyrabianie odpowiedzialności za siebie i innych;
4. Przeciwdziałanie zniechęceniu, monotonii i nudy;
5. Odnajdywanie w sobie energii potrzebnej do pomocy innym;
6. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
7. Rozwijanie kreatywności i zaradności;
8. Diagnozowanie potrzeb społecznych w otoczeniu szkoły i środowisku szkolnym.

III. Zasady działania
1. Podstawowa forma działania wolontariatu uczniowskiego to Rada Wolontariatu.
2. Rada Wolontariatu  musi mieć spisany i zatwierdzony (uchwałą Rady Pedagogicznej) regulamin.
3.Zadania  wolontariackie  wynikające  z  działalności  samorządu  uczniowskiego  muszą  zostać
wpisane w program działań samorządu.
4. Rada Wolontariatu musi mieć swojego opiekuna (koordynatora działań).  
5.  Rada Wolontariatu wspólnie ze swoim opiekunem opracowuje roczny plan pracy i  następnie
organizuje  przygotowanie  swoich  członków  do  konkretnych  działań  poprzez  szkolenia
w  zakresie  zasad  obowiązujących  przy  współpracy  z  konkretną  instytucją  czy  grupą
potrzebujących.  racjonalizowania  pewnych  problemów,  mówienia  o  trudnościach  i  wzajemnego
wzmacniania oraz wsparcia.  
6.  Wolontariusz  nie  powinien  mieć  mniej  niż  13  lat.  Wszystkie  osoby  przed  ukończonym
18 rokiem życia  muszą  uzyskać  zgodę co najmniej  jednego przedstawiciela  ustawowego,  czyli
rodzica.
7. Wolontariat prowadzony jest w ramach zajęć nadobowiązkowych w szkole i uczniowie działają
pod stała opieką nauczyciela.  
8.  Za  bezpieczeństwo  uczniów  na  terenie  szkoły  odpowiada  dyrektor.  Jeżeli  wolontariat  jest
organizowany przez szkołę, odpowiedzialność ponosi nauczyciel bądź opiekun prowadzący grupę



na działania.
9.  Podejmowanie  zadań  niezależnie  od  udziału  w Radzie  Wolontariatu,  poza  godzinami  szkolnymi
powoduje, że ze szkoły zdjęta jest odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia.

IV. Formy działania 
Rada Wolontariatu realizuje swoją działalność poprzez: 
1.  udział  w kwestach,  zbiórkach darów organizowanych przez inne organizacje za zgodą dyrektora
szkoły, pod nadzorem koordynatorów Rady, 

2.  włączanie  się  na  zasadzie  wolontariatu  w  pracę  różnego  rodzaju  placówek  opiekuńczych,
wychowawczych, itp., 

3. pomoc w działaniach szkoły oraz współpracujących z nią organizacji mających na celu promowanie
idei aktywności obywatelskiej oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego, 

4. organizację spotkań (np. z zapraszanymi gośćmi), wystaw, itp., 

5. pomoc w organizacji imprez szkolnych, 

6. umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły.

V. Prawa wolontariusza 
1. Wolontariusze mają prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw. 

2.  Wolontariusze  mogą  podejmować  działania  w  ramach  Rady  Wolontariatu  w  wymiarze
nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu. 

3.  Wolontariusze  mogą  liczyć  na  wsparcie  ze  strony  koordynatorów  lub  innych  członków  Rady
Wolontariatu. 

4. Wolontariusze mają prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o wykonanej pracy. 

5.  Na  wolontariuszy  nie  wolno  wywierać  presji  moralnej  w  związku  z  realizowanym  zadaniem
pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami. 

6.  Wolontariusze  przed  podjęciem  działań  są  informowani  przez  koordynatorów  o  zasadach  bhp
dotyczących realizacji tych działań i mają prawo do ich zapewnienia w trakcie wykonywania działań. 

VI. Obowiązki wolontariusza 
Wolontariusz: 
a) realizuje cele Rady Wolontariatu, 

b) przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, 

c) uczestniczy w pracach Rady, 

d) jest słowny i wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób rzetelny i uczciwy, 

e) szanuje siebie i służy pomocą innym wolontariuszom, 

f) z godnością reprezentuje szkołę i dba o jej dobre imię, 

g) działa w zespole i pomaga innym wolontariuszom, 

h)  uczeń,  który podczas  zajęć  lekcyjnych wykonuje  działania na  rzecz  wolontariatu ma obowiązek
uzupełnić braki w wiedzy spowodowane tą nieobecnością. 

VII. Postanowienia końcowe 
1.  Zmian  w  niniejszym  Regulaminie  dokonuje  Rada  Pedagogiczna  Szkoły  Podstawowej  nr  19
we Włocławku. 

2.  Do  dnia  15  września  koordynatorzy  Rady  Wolontariatu  opracowują  harmonogram działań  Rady
na dany rok szkolny i przedstawiają go dyrektorowi szkoły do akceptacji, z zastrzeżeniem pkt 3. 

3. Ostateczny termin opracowania harmonogramu działań Rady Wolontariatu wyznacza się na dzień
15 listopada danego roku kalendarzowego.


