
 

 

 

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU 

Program Szkolnego Koła Wolontariatu 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta 

w Porąbce Uszewskiej 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

( Dz.U. z 2010r.,Nr 234, poz 1536 z późn. zm.) 

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, 

nie przez to, kim jest, lecz, przez to, 

czym się dzieli z innymi.” 

Jan Paweł II 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  CELE PROGRAMU 

 

1. Zapoznanie młodzieży z  ideą wolontariatu oraz jej propagowanie. 



2. Rozwijanie empatii, zrozumienia i wrażliwości. 

3. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego . 

4. Stwarzanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń. 

5. Rozwijanie zainteresowań. 

6. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole. 

7. Budowanie wizerunku szkoły jako centrum lokalnej aktywności. 

 

II    ZEBRANIA CZŁONKÓW SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU – Szkolnego Koła 

Caritas 

 

Zebrania odbywają się zgodnie z harmonogramem. 

 

III  DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA 

 Plakaty okazjonalne 

 Gablotka wolontariatu 

 Kronika 

 Informacje na stronie internetowej szkoły 

 Sprawozdanie z działalności Koła. 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

 

I   Struktury ogólne 

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

poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie. 

2. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. 

3. Opiekę nad Szkolnym Wolontariatem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel, 

który czuwa nad tym, by działalność Koła Wolontariatu była zgodna ze Statutem Szkoły. 

4. Miejscem działania organizacji Szkolnego Koła Wolontariatu jest siedziba szkoły. 

 

II Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu 



1. Szkolne Koło Wolontariatu zrzesza młodzież szkoły, w której zostało powołane, nie 

wykluczając tych, którzy równocześnie należą do innych organizacji, stowarzyszeń. 

2. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być każdy uczeń, który włączył się w jego 

pracę i wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa, głównie przez wypełnianie obowiązków 

wynikających z niniejszego regulaminu. 

3. Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności  

i bezinteresowności. 

4. W działalność Szkolnego Koła Wolontariatu mogą włączać się ( w razie potrzeby) 

członkowie nie zrzeszeni. 

 

III  Prawa wolontariusza 

 

1. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna SKW  oraz członków szkolnego 

wolontariatu. 

2. Wolontariusz, który systematycznie brał udział w spotkaniach i zebraniach  ma prawo  

do otrzymania pisemnego zaświadczenia udziału w wolontariacie 

3. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu po uprzedzeniu 

opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu. 

 

IV  Obowiązki wolontariusza 

1. Wolontariusz ma obowiązek dążyć do urzeczywistnienia w sobie ducha wolontariusza, który 

niesie pomoc zawsze tam, gdzie sytuacja tego wymaga. 

2. Wolontariusz ma obowiązek wykonywać prace na rzecz Szkolnego Koła Wolontariatu  

i prace podejmowane przez Koło. 

3. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i zebraniach Szkolnego Koła 

Wolontariatu. 

4. Wolontariusz, aby otrzymać pisemne zaświadczenie o wykonywanej pracy, zobowiązany 

jest do uczestnictwa w co najmniej 70% akcji organizowanych przez Szkolne Koło Wolontariatu. 

5. Wolontariusz ma obowiązek troszczyć się o rozwój Koła. 

 

 

V   Przepisy końcowe 



1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby zrzeszone w Szkolnym Kole Wolontariatu. 

2. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej. 

3. Decyzje o rozwiązaniu Szkolnego Koła Wolontariatu podejmuje Dyrektor Szkoły. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZI KOORDYNATORA WOLONTARIATU: 

 

Prawa wolontariusza: 

 

1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw 

2. Członkowie wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie. 

 Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę zgodnie z zasadami określonymi w Statucie 

 szkoły. Każdy ma prawo przystąpić do Klubu jak i od niego odejść uprzedzając odpowied-

nio wcześniej opiekunów Szkolnego Klubu Wolontariusza 

  

Obowiązki wolontariusza: 

 

1. Niepełnoletni członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę 

rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie. 

2.Wolontariusz ma obowiązek prowadzenia Karty Pracy Wolontariusza. 

3.Wolontariusz ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach  

i pracach SKW. 

4.Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków. 

5.Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia, ani żadnych świadczeń za swoją pracę. 

6. Członkowie wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla 

innych uczniów. 

 

7. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady SKW takie, jak: 

a) zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem; 

b) zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy; 

c) zasada troski o los słabszych; 

d) zasada równości; 

e) zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości, szacunku. 

8. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu 

Szkolnego Klubu Wolontariusza. 



 

Cechy wolontariusza: 

 

– dużo optymizmu i chęć do działania; 

–motywacja do niesienia pomocy potrzebującym; 

– umiejętność wygospodarowania wolnej chwili; 

– odwaga, empatia i otwartość; 

– odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność; 

– kultura osobista. 

 

Kodeks etyczny wolontariusza: 

 

1. Być pewnym - zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom. 

2.  Być przekonanym - nie oferuj swej pomocy, jeśli nie jesteś przekonany o wartości tego, co               

robisz. 

3. Być lojalnym - zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych. 

4. Przestrzegać zasad - nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje 

uzasadnienie. 

5. Mówić otwarcie- pytać o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości             

i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą                 

problem. 

6.  Chętnie uczyć się - rozszerzaj swoją wiedzę. 

7.  Stale się rozwijać - staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy. 

8.  Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą - będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją,                      

wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje. 

9.  Być osobą na której można polegać - praca jest zobowiązaniem. Wykonaj to, co zgodziłeś się zrobić. 

Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić. 

10.  Działać w zespole - znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest 

mało skuteczny. 

 

 

Zadania koordynatora: 

 

1.  Utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi współpracuje wolontariat 

szkolny. 



2.  Tworzenie atmosfery zaufania i otwartości. 

3. Dawanie poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy. 

4.  Organizowanie spotkań organizacyjnych, mających na celu zapoznanie młodzieży z planowanymi 

działaniami oraz przydziałem obowiązków. 

5.  Stwarzanie systemu gratyfikacji wolontariuszy zależnej od wkładu pracy. 

6.  Przeprowadzanie rozmowy wyjaśniającej powody powstawania zaniedbań w czasie pracy wolonta-

riuszy. 

 

7. Organizowanie wspólnie z wolontariuszami Dnia Wolontariusza - 5 grudnia. 

8.  Przygotowywanie rocznych sprawozdań z pracy wolontariuszy. 

 

Pisemne zobowiązanie wolontariusza: 

 

Przystępując do Szkolnego Klubu Wolontariusza oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz 

zasady pracy. Zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza oraz 

sumiennego wykonywania powierzonych mi zadań. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

(podpis wolontariusza)                                                           (podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 

 

Nagradzanie wolontariuszy: 

 

1.Członkowie wolontariatu mogą być nagradzani poprzez: 

a)    wyrażenie uznania ustnego; 

b)    pochwałę na forum szkoły (od koordynatora, dyrektora); 

c)    przyznanie punktów zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania; 

d)    umieszczanie na liście honorowych wolontariuszy; 

e)  zaproszenie wolontariusza na Radę Pedagogiczną, wręczenie dyplomu i przedstawienie 

wyników jego pracy; 

f)   powierzanie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań. 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Regulamin Szkolnego  Koła Caritas w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława 

Reymonta w Porąbce Uszewskiej 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
REGULAMIN 

 

Szkolnego Koła Caritas 



                                                                    

w Publicznej Szkole Podstawowej 

                                                                          

w Porą bce Uszewskiej 

                                                                  

 Naszym patronem jest Jan Paweł II 

 Nasze motto:   

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz 
przez to, czym dzieli się  z innymi". 

 
Zarzą d Szkolnego Koła Caritas w roku szkolnym 2017/2018 

Przewodniczą cy : Klaudia Wą s 
Zastę pca przewodniczą cego: Bartosz Chudyba 
Sekretarz (kronikarz): Weronika Dadej 
Skarbnik: Wiktoria Kurpik 
Nauczyciel opiekun: Marzena Łanocha 
Asystent Koś cielny: ks. Michał Sapalski 
 
W dniu 19 lutego 2017 w kościele parafialnym w Porąbce Uszewskiej uroczyście zainaugurowano 

działalność Szkolnego Koła Caritas. Jest to 188 SKC w diecezji tarnowskiej. 

 

     I. CELE OGÓLNE SKC: 

 zwiększenie wrażliwości młodzieży na potrzeby innych, 

  tworzenie więzi między członkami SKC a środowiskiem lokalnym, 

 kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich, 

 rozwijanie empatii u uczniów, 

 poszerzanie wiedzy uczniów w różnych dziedzinach, 

 inspirowanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego, 

 zwiększanie satysfakcji uczniów z wykonywanej pracy, 

 kreowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu 

własnych zainteresowań, 

  nabywanie doświadczeń i umiejętności społecznych, 

 kształtowanie umiejętności działania zespołowego, 

 współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się, 

 kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły i regionu, 

  realizowanie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, 

 współdziałanie z organizacjami i instytucjami. 

 

Zadania Szkolnego Koła Caritas 

 

Na płaszczyźnie formacyjnej: 
 dążenie, przez pracę nad sobą do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka 



 mobilizowanie młodzieży do stawiania sobie wysokich wymagań 

 kształtowanie osobowości katolika i Polaka 

 budowanie postawy odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę 

 troska o zdobywanie wiedzy religijnej i ogólnej 

 uwrażliwianie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy 

 podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym 

 

Na płaszczyźnie działania: 
 rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, 

sąsiedztwie 

 organizowanie pomocy potrzebującym uczniom, w szczególności otaczanie opieką 

uczniów chorych, niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 

 stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas Diecezji 

Tarnowskiej oraz inne organizacje istniejące w parafii na terenie, której działa Koło, 

zwłaszcza pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych 

 

Sposób realizacji zadań 

 

Szkolne Koło Caritas Diecezji Tarnowskiej realizuje swoje zadania w porozumieniu z Dyrektorem 

Szkoły wykorzystując odpowiednie środki i sposoby działania, a w szczególności poprzez: 

 organizowanie spotkań, zjazdów, dyskusji, kursów i szkoleń, 

 organizowanie imprez kulturalnych, religijnych, charytatywnych, poetycko - 

muzycznych, akademii, wieczornic, spektakli teatralnych, koncertów, konkursów, 

 organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych, festynów, konkursów, 

 udział w kwestach i zbiórkach organizowanych przez Caritas Diecezji Tarnowskiej 

 włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek 

charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz na rzecz osób potrzebujących, 

pozostających w domach 

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOLNEGO KOŁA CARITAS 

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W PORĄBCE USZEWSKIEJ 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA TERMIN REALIZACJI 

Akcja - ,, Mikołajowa paczka’’- kolejna 

edycja zbiórki przyborów szkolnych i 

środków czystości. Tym razem dla 

wychowanków Domu Dziecka w Jasieniu 

 

Listopad /grudzień 

Akcja  profilaktyczna skierowana do 

rodziców ,, Nie pal przy mnie proszę”- 

opracowanie broszury informacyjnej dla 

rodziców. Konkurs plastyczny uczniowie klas 

2- 6 SP 

 

Listopad 

,,Wieczór z kolędą” oraz świąteczna kartka 

dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 

w Porąbce Uszewskiej 

 

Grudzień/ styczeń 

Charytatywny mecz piłki siatkowej Styczeń/ luty 



 

Rozpropagowanie wśród uczniów idei 

wolontariatu 

 

Marzec/kwiecień 

Przedstawienie teatralne- cel charytatywny 

 

Kwiecień / maj/ czerwiec 

,, Wyprawka dla żaka” zbiórka przyborów 

szkolnych- przekazanie ich na Ukrainę 

 

Czerwiec 

W miarę potrzeb udział w kwestach i 

zbiórkach organizowanych przez Caritas 

Diecezji Tarnowskiej 

 

 Cały rok 

 

Pamiętajcie: 

 

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli, 

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

drugiego człowieka. 


