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„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, 

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,  z jakim tej pomocy się udziela.” 

                                                                                                  Jan Paweł II. 

 

REGULAMIN  SZKOLNEGO  KOŁA WOLONTARIATU 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W GDAŃSKU 

Cele i założenia Szkolnego  Wolontariatu 

1. Zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej  i nieodpłatnej 

pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.                                                                                                              

2. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania, otwartości i 

wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.                                                                                    

3. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań na rzecz szkoły 

oraz środowiska lokalnego.                                                                                                                                         

4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.                                                                     

5. Wspieranie inicjatyw charytatywnych.                                                                                                 

6. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i spotkań wolontariuszy. 

 

Obowiązki wolontariusza 

Członek Koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia 

pomocy, troską o innych. 

Niepełnoletni członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu 

muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie 

w Wolontariacie. 

Wolontariusz ma obowiązek prowadzenia Dzienniczeka aktywności 

wolontariackiej. 

Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach 

Szkolnego Koła Wolontariatu . 

Wolontariusz ma obowiązek respektować regulamin Szkolnego Koła 

Wolontariatu. 

Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę 

wolontariatu, być przykładem dla innych. 
Obszary działania 
1.Aktywność wolontariuszy  ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: 

środowisko szkolne i środowisko lokalne. 
2. Udział w bieżących akcjach charytatywnych. 
3. Współpraca z instytucjami. 



 

SYLWETKA WOLONTARIUSZA SP 24 w Gdańsku 
Wolontariusza cechuje: 

Kultura osobista 
1.Odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność 
2.Umiejętność poświęcenia własnego czasu 
3. Odwaga, empatia, otwartość, bezinteresowność 
4. Motywacja do niesienia pomocy potrzebującym 
5. Motywacja do niesienia pomocy potrzebującym 
 
 

Członek Koła jest zobowiązany do respektowania zasad Koła, Kodeksu etycznego 
wolontariusza,  podpisania kontraktu wolontariackiego oraz przedstawienia 
opiekunom pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką. 
Kodeks etyczny wolontariusza  
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, szanuj innych. 
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 z większą 
satysfakcją, wykonując to, czego 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.  

 
Wszystkie podjęte działania wolontariusza, muszą być opatrzone podpisem 

Nauczyciela/Osoby pełnoletniej poświadczającej wykonaną pracę w ramach 

wolontariatu (data oraz poświęcony czas wykonanych czynności) .Wolontariusz ma 

obowiązek opisywania podjętych przez siebie działań. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


