
Program pracy Młodzieżowego Koła Wolontariatu  

przy Szkole Podstawowej w Uwielinach   

,,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. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Młodzieżowe  Koło Wolontariatu działające w Szkole Podstawowej w Uwielinach zwane 

dalej Kołem działa na podstawie niniejszego Regulaminu. 

2. Koło jest organizacją młodzieżową działającą na terenie w/w szkoły pod nadzorem 

Dyrektora Szkoły włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno -

opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez szkołę i organizacje pozarządowe. 

3. Opiekę nad Kołem sprawuje nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły, który czuwa 

nad tym, by działalność była zgodna ze Statutem Szkoły i niniejszym regulaminem. 

4. Członkami Koła może być młodzież szkolna, która respektuje zasady Koła. 

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

II. CELE DZIAŁANIA 

1. Angażowanie młodych ludzi do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym. 

2. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie. 

3. Rozwijanie empatii, zrozumienia i wrażliwości. 

4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej. 

5. Aktywizowanie młodzieży do działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o 

charakterze regularnym i akcyjnym. 

6. Inspirowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu. 

7. Stwarzanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń. 

8. Rozwijanie zainteresowań. 

9. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole. 

10. Budowanie wizerunku szkoły jako centrum lokalnej aktywności. 

III. FORMY DZIAŁANIA 



Koło realizuje swoją działalność poprzez: 

- spotkania, wystawy, gazetki, stronę internetową, plakaty, 

- imprezy kulturalno-charytatywne, 

- udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne organizacje za zgodą Dyrektora 

szkoły pod nadzorem opiekuna Koła, 

- włączenie się na zasadzie wolontariatu w prace różnego rodzaju placówek opiekuńczych i 

wychowawczych itp., 

- pomoc w organizacji imprez szkolnych. 

IV. ZASADY REKRUTACJ CZŁONKÓW KOŁA. 

1. Członkami Koła jest młodzież VI, VII i VIII klasy szkoły podstawowej, która respektuje 

zasady: 

 zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, 

 zasada troski o los słabszych, 

 zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości. 

V. KAŻDY CZŁONEK KOŁA MA PRAWO DO: 

 jasno określa zakresu obowiązków,  

 prośby o pomoc, 

 wnoszenia nowych pomysłów, 

 ciągłego rozwijania swoich umiejętności, 

 ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu zadaniami,  

 wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje, 

 członkowie MKW mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i pomoc w 

domu. 

VI. NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY  

Formy nagradzania: 

 Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do zeszytu wychowawczego. 

 Pochwała Dyrektora Szkoły. 

 List gratulacyjny do rodziców. 



 Nagroda książkowa na zakończenie szkoły podstawowej dla najaktywniejszych 

wolontariuszy. 

 Wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej o pracy w wolontariacie. 

 

REGULAMIN MŁODZIEŻOWEGO KOŁA WOLONTARIATU 

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 sprawują nauczyciele wchodzący    w skład zespołu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

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

Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu 

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

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

2. Członkiem Młodzieżowego 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 Młodzieżowego Koła Wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i 

bezinteresowności. 

4. W działalność Młodzieżowego Koła Wolontariatu mogą włączyć się (w razie potrzeby) członkowie 

nie zrzeszeni. 

Prawa wolontariusza 

1. Wolontariusz ma prawo zgłaszać własne propozycje, inicjatywy. 

2. Wolontariusz ma prawo podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole, pracy w 

domu i odpoczynku. 

3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna MKW oraz członków szkolnego 

wolontariatu. 

4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy. 

Zaświadczenie takie otrzyma wolontariusz, który systematycznie brał udział w spotkaniach i 

zebraniach Koła przez 2 lata oraz aktywnie uczestniczył w pracy wolontariatu. 



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

Młodzieżowego Koła Wolontariatu. 

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 MKM i prace podejmowane przez Koło. 

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

Koła Wolontariatu. 

4. Wolontariusz, aby otrzymać pisemne zaświadczenie musi uczestniczyć przynajmniej w 70% akcji 

organizowanych w ostatnich 2 latach przez MKW. 

5. Wolontariusz ma obowiązek troszczyć się o rozwój Koła. 

PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby zrzeszone w MKS. 

2. Zebrania odbywają się raz w miesiącu lub w miarę potrzeb. 

3. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej. 

4. Decyzje o rozwiązaniu Młodzieżowego Koła Wolontariatu podejmuje Dyrektor Szkoły. 

 

 

 

 

 


