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REGULAMIN ŚWIETLICOWEGO KOŁA WOLONTARIATU 

 

Działającego w Szkole Podstawowej nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach 

 

 

,, Człowiek nie jest stworzony na łzy i uśmiechy, 

Ale dla dobra bliźnich swoich, ludzi.” 

A. Mickiewicz 
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Rozdział 1 

      Postanowienia ogólne  

 

 

§ 1 

1. Świetlicowe Koło Wolontariatu zapewnienia kształtowanie u uczniów postaw 

prospołecznych, realizowanych  przez działania z zakresu wolontariatu, sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu młodzieży w życiu społecznym. 

2. Dyrektor szkoły zapewnia warunki do pracy wolontariatu na terenie szkoły. 

3. Koordynatorami Świetlicowego Wolontariatu są mgr Olga Kolny oraz mgr Katarzyna 

Czubak. 

4. Świetlicowe Koło Wolontariatu współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz 

Samorządem Uczniowskim. 

 

 

 

§ 2 

 

1. Świetlicowe Koło  Wolontariatu jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie osoby 

wyrażające chęć pomocy innym. 

3. Przynależność do Świetlicowego Koła Wolontariatu jest dobrowolna. 

4. Członkowie Świetlicowego Koła Wolontariatu mają prawo wybierać działania, w których 

chcę wziąć udział. 
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Rozdział 2 

Członkowie 

§ 3 

1. Wolontariuszem Świetlicowego Koła Wolontariatu może być każda osoba wyrażająca chęć 

wolontaryjnej pomocy osobom i instytucjom wspierającym potrzebujących.  

2. Uczniowie działający w Świetlicowym Kole Wolontariatu powinni posiadać pozwolenie od 

rodzica/opiekuna prawnego na udział w akcjach. 

§ 4 

1. Wolontariusz ma prawo do:  

⁻ wpływania na działania Świetlicowego Koła Wolontariatu poprzez zgłaszanie własnych 

inicjatyw oraz pomysłów. 

⁻ promocji idei wolontariatu w szkole i swoim otoczeniu. 

2. Wolontariusz ma obowiązek: 

 ⁻ uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez koordynatorów. 

⁻ aktywnego angażowania się w działania związane z wolontariatem.  

⁻ wywiązywania się z podjętych obowiązków najlepiej, jak potrafi. 

 

Rozdział 3 

Zadania koordynatorów 

 

§ 5 

1. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów - wolontariuszy. 

2. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wolontaryjnego 

wsparcia. 

3. Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy. 

4. Reprezentowanie wolontariuszy. 

5. Kontakt z Dyrektorem Szkoły. 

7. Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań. 
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Rozdział 4 

Współpraca z Samorządem Uczniowskim 

 

§ 6 

1.Świetlicowe Koło Wolontariatu współpracuje z Samorządem Uczniowskim. 

2. Współpraca polega na: 

- wspólnym diagnozowaniu potrzeb w środowisku szkolnym i lokalnym. 

- inicjowaniu wspólnych działań wolontaryjnych na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. 

- promowaniu idei wolontariatu wśród społeczności szkolnej. 

- angażowanie społeczności szkolnej w działania wolontariatu. 

 

Rozdział 5 

Cele i sposoby działania 

 

§ 7 

1. Rozwijanie wśród uczniów postawy wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowania, 

życzliwości i bezinteresowności. 

2. Włączanie uczniów w działalność wolontaryjną na rzecz potrzebujących.  

3. Wspieranie inicjatywy uczniów na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. 

4. Rozwijanie postawy odpowiedzialności w działaniu na rzecz drugiego człowieka. 

5. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie. 

§ 8 

 6. Sposoby działania: 

⁻ zbiórki darów rzeczowych, 

⁻ zbiórki pieniędzy do puszek, 

 ⁻ udział w akcjach charytatywnych, 

⁻ udział w wydarzeniach kulturalnych, 

⁻ organizowanie spotkań integracyjnych dla uczniów, 

⁻ promocję wolontariatu w lokalnym środowisku, 
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- współpraca z innymi placówkami edukacyjnymi. 

 

 

 

Rozdział 6 

Dokumentacja 

§ 9 

1.Świetlicowe Koło Wolontariatu prowadzi dokumentację działań w postaci: 

- półrocznego sprawozdania z działań Szkolnego Wolontariatu. 

- prowadzenie i administrowanie profilu na Facebook. 

- dokumentowanie działań w postaci zdjęć i sprawozdań na stronie internetowej szkoły. 

- umieszczanie zdjęć i notatek na gazetkach. 

- sprawozdania ze zbiórek charytatywnych oraz umów z instytucjami pozarządowymi 

fundacjami i stowarzyszeniami. 

Rozdział 7 

Postanowienia końcowe 

§ 10 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Świetlicowego Koła Wolontariatu. 

2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Świetlicowego Koła 

Wolontariatu. 

3. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 

 4. Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działania Świetlicowego Koła Wolontariatu.  

 

 

 

Podpis Koordynatorów       Podpis Dyrekcji 


