
Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu  
w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie  

I. Postanowienia ogólne  
1. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie  
2. Wolontariat – bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające 
poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.  
3. Wolontariusz – osoba bezinteresownie angażująca się w niesienie pomocy na rzecz 
najbardziej potrzebującym. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia 
społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.  
4. Szkolne Koło Wolontariatu ma za zadanie pomagać najbardziej potrzebującym, reagować 
czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, 
wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne oraz kulturalne, opierając się na 
zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. 
  
II. Cele i sposoby działania  
Cele:  
a) zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, 
zapoznanie z ideą wolontariatu,  
b) rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, 
otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności,  
c) aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i 
środowiska naturalnego,  
d) stwarzanie przestrzeni dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych sposobów 
pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy,  
e) wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o 
charakterze wolontariackim oraz wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz 
szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły młodzieży chętnej do niesienia 
pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi,  
f) przygotowanie uczniów szkoły podstawowej do podejmowania działań charytatywnych na 
rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.  
Sposoby działania:  
a) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej,  
b) promocja idei wolontariatu w szkole,  
c) prowadzenie warsztatów i cyklicznych spotkań wolontariuszy,  
d) angażowanie się do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym (np. 
sprzedaż ciast, WOŚP, zbiórka charytatywna itp.),  
e) organizowanie spotkań informacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Mosinie   w celu angażowania młodzieży do działalności wolontariackiej.  
 
III. Struktura Klubu Wolontariatu  
Na czele Szkolnego Klubu Wolontariatu stoi dwóch koordynatorów:                                         
 p. Anna Arlt-Stelmachowska i p. Barbara Skoczylas. 
  
IV. Wolontariusze  
1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.  
2. Członkiem Koła jest młodzież szkoły podstawowej, respektująca zasady wolontariatu, po 
uprzednim przedstawieniu koordynatorom pisemnej zgody rodziców na działalność 
charytatywną. 
 
 



 
 
 
  
3. Członkowie Koła mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i 
pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych.  
4. Koordynatorzy wpisują do „Tabeli Wolontariatu” udział uczniów w konkretnych akcjach. 
Uczeń, który brał udział w akcji zewnętrznej przynosi do koordynatorów pisemne 
poświadczenie swojej aktywności.  
5. Członek Koła systematycznie uczestniczy w pracach, a także w spotkaniach dla 
wolontariuszy.  
6. Członek Koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, 
troską o innych.  
7. Każdy wolontariusz 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, godnie 
reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych. 
  
V. Obszary działania  
Aktywność wolontariuszy uczestniczących w projekcie ukierunkowana jest na dwa 
zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne (zewnętrzne). 
  
VI. Realizowane zadania  
► organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym,  
► współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Mosinie polegająca na udziale 
wolontariuszy w zbiórce pieniędzy podczas WOŚP, włączanie się w miarę możliwości w 
organizację innych imprez,  
► współpraca z Polską Akcją Humanitarną polegająca na włączaniu się w organizację 
różnych akcji charytatywnych w celu przybliżenia młodzieży ogólnoświatowych problemów 
związanych z ubóstwem i trudnymi warunkami życia,  
► wspieranie leczenia i rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci z terenu naszej gminy poprzez 
organizowanie zbiórek plastikowych nakrętek.  
► wspieranie akcji Caritas,  
►współpraca z Motylim Wolontariatem,  
►współpraca z Jadłodzielnią w Mosinie, 
►wspieranie akcji Fundacji Humanitarnej Redemptoris Missio 
►pomoc schronisku dla zwierząt- zbiórka karmy. 
 
VII. Nagradzanie wolontariuszy  
 
1. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla ich 
działalności.  
2. Nagradzanie wolontariuszy odbywa się w ramach ostatniego spotkania SKW w danym 
roku szkolnym, podczas którego przedstawiane jest sprawozdanie podsumowujące 
działalność Klubu.  
3. Formy nagradzania:  
► wyrażenie uznania słownego,  
► pochwała na forum Koła i szkoły,  
► umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, na stronie internetowej szkoły,  
► wręczanie listów pochwalnych, dyplomów oraz nagród rzeczowych.  



 
 
 
 
 
 
 
4.  Praca w wolontariacie jest także doceniana wpisem na świadectwie szkolnym, 
informującym o systematycznej aktywności absolwenta (wolontariusza SKW), jeżeli 
wolontariusz brał udział w przygotowaniu czy koordynowaniu konkretnej akcji.  
Wpis na świadectwie szkolnym dotyczy ucznia, który brał udział w co najmniej 3 akcjach 
wolontariatu szkolnego lub pozaszkolnego albo systematycznie udzielał się na rzecz 
środowiska szkolnego lub lokalnego. 
5. Uczniowie, w tym wolontariusze za udział w konkretnych działaniach wolontariatu np. 
poprzez przyniesienie artykułu na rzecz potrzebujących mogą otrzymać 5 punktów 
dodatnich.  
  
Pamiętamy, że we wszystkich działaniach wolontariatu kierujemy się bezinteresownością        
i życzliwością do drugiego człowieka.  
 
 
                                                                                            Koordynatorzy wolontariatu: 
                                                                                             Anna Arlt-Stelmachowska 
                                                                                             Barbara Skoczylas 
  
 


