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SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU  

„MŁODY LAS” 

DZIAŁAJĄCE W FUNDACJI PRIMUS 

W WARSZAWIE 

przy ul. Zoltana Balo 1 

REGULAMIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Dobroć dawana innym zawsze do nas powraca …” 
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Szkolni opiekunowie wolontariatu:  

Katarzyna Taraszewska, Katarzyna Szewczyk, Anna Krześniak, Magdalena 

Sumińska 

Postanowienia ogólne  

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

poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.  

Za wolontariat możemy uznać zarówno pomoc osobom potrzebującym jak i pożyteczne 

działania na rzecz środowiska naturalnego lub lokalnego.  

Wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia 

na rzecz ludzi, zwierząt, środowiska lokalnego, organizacji pozarządowych, organów 

administracji publicznej i jednostek organizacyjnych podległych organom administracji 

publicznej. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie 

tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna /Załącznik nr 3 Kodeks Wolontariusza, 

Wolontariuszki/. 

Szkolny Opiekun osoba sprawująca opiekę nad działalnością Szkolnego Koła Wolontariatu 

oraz Wolontariuszami. 

Szkolne Koło Wolontariatu „Młody Las” skierowane jest do uczniów Fundacji Primus /ich 

rodziców, opiekunów/, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby 

środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy 

charytatywne i kulturalne. 

Cele i założenia  

 Zapoznawanie z ideą wolontariatu. 

 Przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariusza. 

 Kształtowanie aktywności społecznej i inspirowanie do aktywnego spędzania czasu 

wolnego. 

 Nauka samorządności. 

 Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego  

i lokalnego środowiska, tworzenie więzi ze środowiskiem. 

 Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy. 
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 Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych. 

 Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży. 

 Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi. 

Obszary/zakres działania Szkolnego Koła Wolontariatu 

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: 

1. Środowisko szkolne: działania na rzecz społeczności szkolnej, współpraca  

z Samorządem Uczniowskim i jego organami. 

2. Środowisko pozaszkolne: akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, 

stowarzyszenia i osoby prywatne; utrzymywanie przyjaznych kontaktów  

ze środowiskiem lokalnym. 

 

Porozumienie o wykonywaniu świadczeń na zasadzie wolontariatu  

 

Wolontariusz podejmuje działania w organizacji /instytucji, w tym szkole/ na podstawie  

i w oparciu o porozumienie o współpracy. Porozumienie powinno określać zakres, sposób  

i czas wykonywania świadczenia, a także zawierać postanowienie o możliwości jego 

rozwiązania. /W załączniku nr 2 – porozumienie wolontariackie; Załącznik nr 4 – Karta 

zgłoszenia ucznia do Szkolnego Koła Wolontariatu/. 

Aspekty prawne 

Aspekty prawne wolontariatu szkolnego określa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2003 r. poz. 873 z póżn. zm/, 

która odwołuje się do przepisów oświatowych. 

Porozumienie wolontariackie /załącznik nr 2/ 

Na podstawie ww. ustawy wolontariusze zawierają porozumienia z podmiotami, które są 

organizatorami wolontariatu. 

 

Prawa Wolontariusza 

Wolontariusz ma prawo do:  
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 zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw 

 podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu 

 zgłaszania propozycji zmian w kodeksie SKW 

 wyznaczania celów rozwojowych, które chce zrealizować w ramach aktywności  

w kole (np. nauczenie się współpracy w zespole) oraz ich ewaluacji 

 wsparcia ze strony koordynatora 

 nabywania nowych umiejętności, rozwoju zainteresowań 

 dzielenia się z innymi efektami/sukcesami z podejmowanych akcji 

 rezygnacji z działalności w SK – po złożeniu przez rodzica/prawnego opiekuna 

pisemnej rezygnacji. 

Nagradzanie wolontariuszy: 

Nagradzanie wolontariuszy odbywa się na zakończenie roku szkolnego poprzez: 

 wyrażenie uznania słownego  

 pochwałę Dyrektora na forum szkoły 

 wręczenie dyplomu  

 wpis na świadectwie.  

Wpis uzyskuje uczeń, który wziął udział w co najmniej 5 różnych akcjach szkolnych w danym 

roku szkolnym oraz systematycznie uczestniczy w bieżących działaniach Koła i spotkaniach 

Szkolnego Koła Wolontariatu „Młody Las”. Do zaliczenia wolontariatu będzie się także liczył 

udział w akcjach pozaszkolnych (po okazaniu zaświadczenia, że brało się w niej udział). 

 

Obowiązki Wolontariusza 

Wolontariusz ma obowiązek: 

 uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach SKW 

 współpracować z zespołem 

 respektować regulamin i kodeks SKW 

 dbać o relacje i szacunek 

 promować idee wolontariatu  

 angażować się w powierzone zadania, wywiązywać się z nich sumiennie. 

W sytuacji, gdy uczeń narusza rażąco kodeks SKW „Młody las” może zostać usunięty z SKW,  

o czym zostaje poinformowany rodzic/opiekun ucznia. 
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System rekrutacji 

Celem zaproszenia do Szkolnego Koła Wolontariatu jak najliczniejszej grupy uczniów, podjęte 

zostaną następujące działania: 

 wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę wolontariatu 

 ogłoszenie w Librusie. 

Warunkiem przystąpienia do SKW „Młody Las” jest zapoznanie się przez ucznia i jego 

rodzica/prawnego opiekuna z dokumentami regulującymi działalność Szkolnego Koła 

Wolontariatu oraz wypełnienie stosownych dokumentów.  

Oczekiwane rezultaty 

Wolontariusz: 

 zdobędzie wiedzę i doświadczenie życiowe 

 nauczy się pracować w zespole 

 nauczy się opieki nad dziećmi, osobami starszymi, zwierzętami 

 pozna siebie,  

 przygotuje się do prawdziwej pracy 

 będzie umiał organizować zarówno czas pracy, jak i czas wolny 

 zdobędzie konkretne umiejętności 

 pozna swoje mocne i słabe strony 

 stanie się odważnym, otwartym i empatycznym człowiekiem 

 będzie mógł wzmocnić lub wypracować w sobie odpowiedzialność, życzliwość, chęć 

do współpracy, optymizm, motywację do niesienia pomocy potrzebującym oraz 

systematyczność. 
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Zebrania członków Szkolnego Koła Wolontariatu 

Spotkania członków SKW powinny odbywać się raz w miesiącu /lub częściej w zależności od 

potrzeb/. Celem ich jest: 

 przybliżenie młodzieży idei wolontariatu 

 umożliwienie rozpoznania własnych motywacji do pracy 

 poznanie obszarów wymagających pomocy 

 poznanie zasad pracy i etyki działalności wolontarystycznej 

 zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy 

 zapoznanie z planem pracy 

 wymienianie się doświadczeniami 

 tworzenie projektów, przydzielanie zadań. 

Opiekunowie wolontariaru będą monitorować i wspierać działalność wolontariuszy. 

Działalność informacyjna 

Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu oprócz aspektu rozwoju osobistego jego członków, 

ma również aspekt zaistnienia w społeczności szkolnej i poza nią, poprzez: 

 informację na stronie internetowej NSP nr.47 oraz NLO z oddziałami gimnazjalnymi  

 artykuły, informacje w gazetce szkolnej „Primusowe nowinki” 

 plakaty na terenie szkoły 

 oraz inne możliwe sposoby promocji. 

Ewaluacja 

W celu lepszej realizacji planu na bieżąco dokonuje się ewaluacji podejmowanych działań 

poprzez: 

 podsumowanie pracy SKW 

 rejestr akcji charytatywnych i instytucji, w których są obecni wolontariusze 

 dokumentację fotograficzną 

 podziękowania od osób i instytucji 
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 obserwacje 

 rozmowy z rodzicami/opiekunami 
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Załączniki 
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Załącznik nr 1 

POROZUMIENIE O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARIACKICH 
/z wolontariuszem niepełnoletnim/ 

Zawarte w dniu 3 września 2018 r. w Warszawie pomiędzy: Fundacją Primus  

 z siedzibą w Warszawie przy ul. Zoltana Balo 1, reprezentowaną przez Prezes Zarządu p. 

Agnieszkę Rychlicką  zwanym dalej „Korzystającym”,  

a Uczniem /imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania/:  

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

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

zwanym dalej „Wolontariuszem/Wolontariuszką, reprezentowanym przez Rodziców: 

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

Zostało zawarte porozumienie następującej treści:  

1. Korzystający i Wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy w zakresie 

podejmowania zadań na rzecz Szkolnego Koła Wolontariatu.  

2. Rozpoczęcie wykonania świadczeń Strony ustalają na dzień 3 września 2018 r.  

3. Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje świadczenie o charakterze 

wolontarystycznym, które ma charakter bezpłatny. 

4. Korzystający poinformował wolontariusza no zasadach bezpiecznego i higienicznego 

wykonywania świadczeń oraz takie warunki zapewnia. 

5. Wolontariusz zobowiązuje się zachowania w tajemnicy informacji w zakresie 

wykonywanego porozumienia. 

6. Wolontariusz został poinformowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach. 

7. Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron w terminie 5 dni. 

8. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 

Korzystający:                                                       Wolontariusz/-ka: 

                                                                                Rodzice: 
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Załącznik nr 2 

Kodeks Wolontariusza, Wolontariuszki 

 

Być pewnym – Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom. 

Być przekonanym – Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co 

robisz. 

Być lojalnym – Zgłaszaj sugestie, nie uderzaj w innych. 

Być uczciwym i szlachetnym – Mieć szacunek do innych osób, ich pracy. 

Przestrzegać zasad – Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają 

swoje uzasadnienie. 

Mówić otwarcie – Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz.  

Chętnie uczyć się – Rozszerzaj swoją wiedzę.  

Stale się rozwijać – Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.  

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą – Będziesz pracował lepiej i zwiększą satysfakcją, 

wykonując tocznego od Ciebie się oczekuje.  

Być osobą, na której można polegać – Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś 

się zrobić Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić. 

Działać w zespole – Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę 

jest mało skuteczny. 

 

Bycie wolontariuszem to nie tylko odpowiedzialność. To przede wszystkim ogromna 

satysfakcja z pomocy drugiemu człowiekowi, który jej od nas potrzebuje. 
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Załącznik nr 3 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

Pisemne zobowiązanie Wolontariusza i jego Rodziców: 

 

                              Warszawa, dn.: …………………..……………….    

 

Przystępując do Szkolnego Koła Wolontariatu „Młody Las” działającego w Fundacji Primus z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Zoltana Balo1 

Uczeń/imię i nazwisko, klasa/: …………………………………………………………………………………………….  

oraz jego Rodzice: ………………………………………………………………….............................……………… 

oświadczają, że znają i akceptują regulamin, program cele oraz zasady pracy Szkolnego Koła 

Wolontariatu. Uczeń zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Szkolnego Koła 

Wolontariatu „Młody Las” oraz sumiennego wykonywania powierzonych zadań. 

Rodzice zobowiązują się dbać o bezpieczny przyjazd i powrót dziecka na miejsce 

prowadzenia akcji/działań wolontariackich. 

Dokumenty regulujące pracę Szkolnego Koła Wolontariatu są do wglądu u Szkolnego 

opiekuna wolontariatu p. Katarzyny Taraszewskiej oraz na stronach internetowych: 

nsp47@primus.com.pl oraz liceum@primus.com.pl , w zakładce „Wolontariat”. 

 Czytelnie data i podpis Wolontariusza: ………………………………………………………………………………... 

 

Czytelnie data i podpis Rodziców …………………………..............…………………………………………………... 
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