
PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

 
działającego w 

 

Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej  

im. Joanny Beretty Molli w Krakowie 
 

 

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU: 

 

Poniższy program wskazuje na celowość działań edukacyjno-wychowawczych w pracy 

z uczniami, mających wpływ na osiągnięcie przez nich dojrzałości szkolnej w zakresie 

emocjonalnym i społecznym. Metody pracy, a także obszary działań zostały dostosowane do 

rzeczywistych możliwości rozwojowych uczniów, przyczynią się do poszerzenia przez nich 

wiedzy i doskonalenia umiejętności w zakresie właściwych życiowych postaw. 

Szkolne Koło Wolontariatu opiera się na bezinteresownym zaangażowaniu społeczności 

szkolnej: uczniów, nauczycieli a także rodziców na rzecz drugiego człowieka. Działania 

wolontariackie uczą szacunku, tolerancji a także otwartości na potrzeby innych. Altruistyczna 

pomoc potrzebującym może postawić trwały ślad w świadomości uczniów, przekładając się na 

pobudzenie pasji, wrażliwości, troski, a także zaangażowania w życie społeczeństwa. Niosąc 

bezinteresowną pomoc, uczniowie służą nie tylko potrzebującym, ale i samym sobie. 

Zdobywają doświadczenia i autorytety, kształcą nowe umiejętności, a także budując swój 

system wartości, oparty na dostrzeganiu potrzeb drugiego człowieka. Podejmowanie przez 

uczniów działań w ramach wolontariatu pozytywnie wpływa na rozwój ich osobowości, a także 

stanowi alternatywną i pożyteczną formę spędzania wolnego czasu. 

 

 

 

 

 

 



CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU: 

 

• Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie 

• Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności 

• Kształtowanie postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących, a także otwartości i 

wrażliwości na potrzeby innych 

• Rozwijanie zainteresowań, a także zrozumienia, empatii i bezinteresowności 

• Inspirowanie do podejmowania aktywnych form spędzania wolnego czasu 

• Stwarzanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń 

• Wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów 

 

 

DZIAŁALNOŚC INFORMACYJNA: 

 

• Zebrania Szkolnego Koła Wolontariatu 

• Okazjonalne plakaty 

• Tablica Szkolnego Koła Wolontariatu 

• Informacje w dzienniku Vulcan 

• Informacje na stronie internetowej szkoły, w dedykowanej zakładce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. 1. Regulamin  

 

 

 
                                                                  „Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie 

przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi". 

 

Jan Paweł II 

 

 

 

 

REGULAMIN 
 

SZKOLNEGO 
 

KOŁA 
 

WOLONTARIATU 
 
 
 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku u publicznego                   
i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003r. 



Wstęp 
 

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły nauczycieli, 

uczniów i rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec  

drugiego człowieka. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw 

altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez 

Wolontariat można odcisnąć dobro - piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.  

Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się 

wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Wolontariat ponadto rozwija wśród młodzieży 

postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do 

wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, 

w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów -

wolontariuszy aktywność, wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i 

pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy. 

 

 

& 1 

Postanowienia ogólne 

 
Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, 

wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie. 

Wolontariusz - to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem 

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

Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć 

najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania            w 

środowisku szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne. 

Szkolne Koło Wolontariatu działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora i włącza się na 

zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą, prowadzoną 

przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak równie pozarządowe. 

Opiekę nad Kołem sprawują wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły nauczyciele, którzy 

czuwają nad tym, aby działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Koła. 

Opiekunowie Koła zajmują się sprawami organizacyjnymi Koła, a także są łącznikami między 

uczniami a Dyrektorem Szkoły 



& 2 

Cele działania 

 
1. Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i 

lokalnego. 

2. Zaangażowanie młodzieży do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, 

zapoznanie z ideą wolontariatu. 

3. Rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących 

pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności. 

4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej. 

5. Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym. 

6. Rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, np. praca w świetlicy szkolnej 

i pomoc nauczycielom w organizowaniu zajęć różnego typu. 

7. Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje. 
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Obszary działania 

 
Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko 

szkolne i środowisko lokalne. Zakłada zaangażowanie młodzieży do działań na terenie szkoły 

i na rzecz szkoły:  

1. Organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym. 

2.  Współpraca ze świetlicą szkolną, polegająca na pomocy w nauce dzieciom i młodzieży. 

3. Współpraca z Samorządem Szkolnym.  

4. Włączanie się w organizację imprez szkolnych. 

5. Uczestnictwo w akcjach charytatywnych, wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia 

i osoby prywatne.  
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Wolontariusze 

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

2. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być młodzież szkolna respektująca zasady 

Koła, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Koła pisemnej zgody rodziców na działalność 

w wolontariacie.                                                                                                                             

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

4. Członkowie Koła mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i pomoc 

w domu.                                                                                                                                                     

5. Członek Koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, 

troską o innych.                                                                                                                                          

6. Członek Koła systematycznie uczestniczy w pracy Koła, a także w spotkaniach dla 

wolontariuszy.                                                                                                                                                  

7. Każdy członek Koła stara się aktywnie włączyć w działalność Koła, zgłaszać własne 

propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.                                                          

8. Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być 

przykładem dla innych.                                                                                                                              

9. Każdy członek Koła stara się przestrzegać zasad zawartych w regulaminie Koła.                    

10.     W przypadku, kiedy uczeń nie wykaże się zainteresowaniem pracą w Kole Wolontariatu 

lub tez nie będzie przestrzegał zasad naszego regulaminu, może opuścić nasze szeregi bez 

konsekwencji. 

Każdy członek Koła ma prawo do: 

• jasno określonego zakresu obowiązków 

• prośby o pomoc 

• wnoszenia nowych pomysłów 

• ciągłego rozwijania swoich umiejętności 

• ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonymi mu zadaniami 

• wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje. 

 

 



 Każdy członek Koła ma obowiązek: 

• być osobą odpowiedzialną 

• sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania 

• być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji dla której pracuje 

• zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych 

• brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które mają na celu 

rozwijanie wolontariuszy. 
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Nagradzanie wolontariuszy 

Formy nagradzania: 

• Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika 

• Dyplom uznania Wolontariusz Roku 

• Pochwała Dyrektora Szkoły 

• List gratulacyjny do rodziców 

• Uczniowie klas VIII należycie wypełniający obowiązki Wolontariusza otrzymują 

zaświadczenie o aktywnym pełnieniu tejże funkcji, a działalność tę odnotowuje się 

ponadto na świadectwie ukończenia szkoły, dzięki czemu Wolontariusze uzyskują 

dodatkowe punkty niezbędne w procesie rekrutacji do szkól średnich. 

• Uczeń, który jest Wolontariuszem i realizuje określone zadania może mieć 

podwyższoną ocenę z zachowania. 
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Struktura Szkolnego Koła Wolontariatu i zadania koordynatorów 

• Na czele Koła Wolontariatu stoi Koordynator Wolontariatu. 

• Członkowie Koła oraz Opiekunowie Koła ściśle współpracują z zespołem nauczycieli, 

jak również bezpośrednio podlegają Dyrektorowi Szkoły.  

• Spośród wolontariuszy wybierani są liderzy, którzy reprezentują daną klasę. 

 Zadania koordynatorów 

• Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy wolontariuszy 

• Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia 

•  Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy 

•  Reprezentowanie wolontariuszy 

•  Przyjmowanie i odwoływanie członków Koła 

•  Kontakt z Dyrekcją Szkoły 

•  Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań. 
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Sposoby ewaluacji: 

• ankieta dla wolontariuszy 

• sprawozdanie z pracy Szkolnego Wolontariatu 

• rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze 

• zdjęcia z imprez 

• podziękowania od osób i instytucji 

• wywiad z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy. 

 

 



&8                                                                                                                  

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu. 

2. Uczeń, który łamie zasady Regulaminu otrzymuje pisemną uwagę od Opiekuna 

Wolontariatu. Trzykrotna uwaga skutkuje rezygnacją ze współpracy. Uczeń może ubiegać się 

o ponowne przyjęcie do Szkolnego Koła Wolontariatu w kolejnym roku szkolnym. 

3. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Koła. 

4. Rozwiązania Koła może dokonać tylko Dyrektor Szkoły. 

5. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 

6. Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działania Koła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. 2. Regulamin przyznawania punktów za działanie na rzecz Szkolnego Koła Wolontariatu 
w roku szkolnym 2020/2021 

 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA 
DZIAŁANIE NA RZECZ SZKOLNEGO KOŁA 

WOLONTARIAU 

 

w roku szkolnym 2020/2021 
 

 

 

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 

2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

dla publicznych przedszkoli, szkół i placówek 
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Postanowienia ogólne 
 

Uczeń Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Joanny Beretty Molli w Krakowie ma 

możliwość uzyskania w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych trzech punktów za 

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w 

szczególności w formie wolontariatu. 
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Zasady przyznawania punktów 
 

1.  Uczeń należący do Szkolnego Koła Wolontariatu ma możliwość uzyskania trzech punktów 

istotnych w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, przyznawanych po 

przepracowaniu co najmniej trzydziestu godzin pracy na rzecz wolontariatu. Godziny te mogą 

być zrealizowane w całym II cyklu edukacyjnym (klasy IV-VIII). 

2. Wolontariusze zobowiązani są do uczestnictwa w spotkaniach Szkolnego Koła Wolontariatu. 

W przypadku nieobecności na spotkaniu, uczeń zobowiązany jest dostarczyć pisemne 

usprawiedliwienie nieobecności Opiekunowi Koła do tygodnia po odbytym zebraniu. W 

przypadku trzech nieusprawiedliwionych nieobecności, współpraca z Wolontariuszem w 

Szkolnym Kole Wolontariatu zostaje zawieszona do końca roku szkolnego. Uczeń ma prawo 

ubiegać się o ponowne przyjęcie do Koła w kolejnym roku szkolnym. 

3. Każdy Wolontariusz otrzymuje Legitymację Wolontariusza Katolickiej Szkoły Podstawowej 

im. Św. Joanny Beretty Molli w Krakowie, w której każda przepracowana godzina jest 

potwierdzana podpisem Opiekuna Wolontariatu lub innego nauczyciela, pod opieką którego 

Wolontariusz wykonywał określoną pracę. 

4. Praca każdego ucznia na rzecz Wolontariatu odbywa się w czasie nieutrudniającym naukę 

oraz pracę w domu, a ilość przepracowanych w Wolontariacie godzin jest indywidualna dla 

każdego ucznia. Każdy Wolontariusz indywidualnie podejmuje decyzję w jakiej akcji oraz w 

jakim wymiarze czasu podejmie się wykonania pracy na rzecz Wolontariatu. 
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Formy pracy na rzecz Wolontariatu 
 

1. Praca ucznia na rzecz Wolontariatu może odbywać się w następujących formach: 

• organizacja oraz uczestnictwo w aktualnie prowadzonych przez Szkołę akcjach, 

zgodnych z Planem Pracy Wolontariatu w roku szkolnym 2020/2021 (zbiórki 

charytatywne, kiermasze) 

• wolontariat w świetlicy szkolnej  

• działalność informacyjna (radiowęzeł, gazetka Szkolnego Koła Wolontariatu) 



• pozostałe aktywności organizowane przez Szkolny Klub Wolontariatu oraz działania 

podejmowane za zgodą Opiekunów Koła Wolontariatu. 

2. Opiekę nad każdą akcją sprawują Opiekunowie Koła lub współpracujący z nimi nauczyciele. 

Opiekun Koła wraz z Wolontariuszem określają zakres czynności oraz przedział czasu 

wykonywanej przez Wolontariusza pracy. 

 

 

 

& 4 

Zasady pełnienia Wolontariatu w Świetlicy Szkolnej 

 
1. Poza uczestnictwem w akcjach ogólnoszkolnych, organizowanych przez Szkolne Koło 

Wolontariatu, uczeń ma możliwość udzielać się na Świetlicy Szkolnej, pomagając młodszym 

kolegom w nauce oraz Nauczycielowi Świetlicy w prowadzeniu zajęć świetlicowych. 

2. Pomoc na Świetlicy może być jednorazowa lub mieć charakter stałej współpracy 

Wolontariusza z Nauczycielem Świetlicy.  

3. Wolontariusz, który chciałby jednorazowo pomóc w zajęciach świetlicowych zgłasza się 

bezpośrednio do Nauczyciela Świetlicy i jeśli zaistnieje taka potrzeba, Nauczyciel ten bierze 

pod opiekę Wolontariusza i wyznacza mu określone zadania.  

4. Wolontariusz, który chciałby podjąć się pełnienia Wolontariatu w Świetlicy Szkolnej na stałe 

(od momentu zgłoszenia do końca danego roku szkolnego), zgłasza ten fakt Opiekunowi 

Wolontariatu, który w porozumieniu z Nauczycielem Świetlicy oraz danym Wolontariuszem 

ustala stały termin pełnienia Wolontariatu przez ucznia. Wolontariusz ten pozostaje pod opieką 

wyznaczonego Nauczyciela Świetlicy oraz Opiekuna Koła Wolontariatu. 

5. Wolontariusza obowiązuje Regulamin Świetlicy Szkolnej. W trakcie pełnienie Wolontariatu 

na Świetlicy, Wolontariusz podlega bezpośrednio Nauczycielowi Świetlicy. Po trzech 

upomnieniach w formie pisemnej od Nauczyciela Świetlicy, następuje rezygnacja ze 

współpracy, o której zostają poinformowani Rodzice/Opiekunowie Wolontariusza przez 

Opiekuna Koła Wolontariatu. Uczeń może ponownie ubiegać się o współpracę w kolejnym 

roku szkolnym. 

 

Plan pracy Koła może ulec zmianie w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną 

w kraju. 


