
REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU I SZKOLNEGO KOŁA PCK 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA WALEREGO JĘDRZEJEWICZA  
W PŁOŃSKU 

 

Człowiek jest wielkim nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest 
nie przez to, co ma lecz przez to, czym dzieli się z innymi 

Jan Paweł II. 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1) Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, 

wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.   

2) Wolontariusz - osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem 

może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. 

3) Szkolny Wolontariat jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą służyć 

najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego 

typu inicjatywy charytatywne i kulturalne, inicjować działania w środowisku szkolnym                            

i lokalnym. 

4) Szkolny Wolontariat jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną                          

i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym. 

 

§ 2 Cele i sposoby działania 

 

1. Celem Szkolnego Wolontariatu jest zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu                                        

oraz zaangażowanie ich w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomocą innym. 

 2. Celem Wolontariatu jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz 

potrzebujących: pomocy, otwartości, życzliwości, bezinteresowności i wrażliwości na potrzeby 

innych. 

 3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, 

kulturalnej oraz środowiska rodzinnego. 

4. Wolontariat stwarza przestrzeń dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych 

sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy. 

5. Celem jest włączanie młodzieży do działań o charakterze wolontariackim, wykorzystanie ich 

umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego oraz łączenie                       

na poziomie szkoły młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami tej 

pomocy oczekującymi. 
6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej. 

7. Promocja idei wolontariatu w szkole. 

8. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy. 

9. Wolontariat angażuje się również w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach 

o charakterze charytatywnym. 

10. Organizatorem działań Szkolnego Koła Wolontariatu i Szkolnego Koła PCK jest Szkoła 

Podstawowa nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku. 
  

§ 3 Wolontariusze 

 

1. W roku szkolnym 2021/2022 Wolontariuszami mogą zostać uczniowie klas 4-8.  
2. Członkiem Wolontariatu może być młodzież szkolna respektująca zasady, po uprzednim 

przedstawieniu opiekunom pisemnej zgody rodziców (dotyczy uczniów klas 8) na działalność 

woluntarystyczną. 



3. W działalność Wolontariatu mogą włączać się również uczniowie klas 0 – 3, za co otrzymują 

pochwałę od wychowawcy klasy.  

4. Działalność Wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.   

5. Członkowie Wolontariatu mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę,                       

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii. 
6. Członek Wolontariatu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia 

pomocy, troską o innych. 

7. Członek Wolontariatu systematycznie uczestniczy w pracy Wolontariatu, a także                                     

w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.  

8. Każdy członek Wolontariatu stara się aktywnie włączyć w jego działalność, zgłaszać własne 

propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie. 

9. Każdy członek swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu,                                       

być przykładem dla innych. 

10. Każdy członek Wolontariatu przestrzega zasad zawartych w Regulaminie. 

11.  Każda akcja Wolontariusza powinna być na bieżąco udokumentowana przez wychowawcę 

danej klasy w dzienniku elektronicznym, w zakładce „Uwagi” jako pochwała. Zadaniem 

Wolontariusza jest zgłoszenie udziału w akcjach swojemu wychowawcy klasy.  

 

12. Wolontariusze mogą aktywnie włączać się w akcje organizowane lub współorganizowane 

przez szkołę, które adresowane są do uczniów z następujących klas:  

 

a) Akcje ogólnopolskie lub miejskie: 

- akcja fundacji Redemptories Missio „Podaj mydło” – (kl. 0-8), 

- ogólnopolska akcja „Szlachetna Paczka” (kl. 0-8), 

- zbiórka pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - (kl. 7, 8), 

- zbiórka żywności organizowanej przez Bank Żywności - (kl. 7, 8),  

- kwesty uliczne organizowane przez Zarząd Rejonowy PCK w Płońsku - (kl. 7, 8), 

- i inne (o udziale uczniów w innych akcjach decydują Opiekunowie Wolontariatu). 

 

b) Akcje wewnątrzszkolne:  

- wewnątrzszkolne akcje pomocy potrzebującym (kiermasze, zbiórki pieniędzy, zbieranie 

korków) – (kl. 0-8), 

- promocja Wolontariatu (artykuł w gazetce, wykonanie gazetki ściennej, dekoracji na „Dzień 

dobrych uczynków”) – (kl. 4-8), 

- zbiórka karmy dla Stowarzyszenia „Uszy do góry” - (kl. 0-8), 

- włączanie się w akcje pomocy na rzecz fundacji „Odzyskać Radość” (kl. 0-8), 

- przygotowanie kartek z życzeniami z okazji Dnia Dziecka dla uczniów z Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Płońsku i Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Na dobry 

początek” - (kl. 0-8), 
- i inne działania na rzecz szkoły (o udziale uczniów w innych akcjach decydują Opiekunowie 

Wolontariatu). 

 

13. Aktywny udział w Wolontariacie stanowi jedno z kryteriów przyznawania stypendium                      

za wyniki w nauce dla uczniów klas 4-8. W tym celu Wolontariusz musi udokumentować udział 

w co najmniej 1 ogólnopolskiej lub miejskiej akcji oraz 5 akcjach wewnątrzszkolnych, 

wymienionych w punkcie 12. Dodatkowo, aktywni Wolontariusze z klas 8 otrzymują stosowny 

wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za 1 rok nauki. 

14. W przypadku przejścia szkoły na zdalne nauczanie, decyzję o wpisie na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej oraz spełnienia kryterium do przyznania stypendium za wyniki 

w nauce, podejmuje Dyrektor szkoły po konsultacji z opiekunami Wolontariatu. 



 

Każdy członek Klubu ma prawo do: 
* jasno określonego zakresu obowiązków, 

* prośby o pomoc, 

* wnoszenia nowych pomysłów, 

* ciągłego rozwijania swoich umiejętności, 

* ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonymi mu zadaniami, 

 

Każdy członek Wolontariatu ma obowiązek: 
* być osobą odpowiedzialną, 

* sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania, 

* być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji dla której pracuje, 

* zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych, 

* brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które maja na celu rozwijanie 

zainteresowań wolontariatem. 

 

§4. Struktura  Wolontariatu 

 

1.Struktura Szkolnego Koła Wolontariatu i Szkolnego Koła PCK: 

 

Przewodniczący – Małgorzata Gerkowska 

2. Nauczyciele wolontariusze: Danuta Szczepek, Agnieszka Biernatowicz, Joanna Dembicka, 

Karina Godlewska- Sobótka, Renata Jakubowska, Joanna Jędruszczak, Iwona Milewska, 

Joanna Żochowska, Larysa Malińska, Małgorzata Morawska, Aleksandra Wiśniewska, 

Magdalena Wyrczyńska 

 

3. Przewodniczący Wolontariatu podejmują współpracę z wychowawcami i pozostałymi 

nauczycielami oraz mogą liczyć na ich pomoc w angażowaniu uczniów w działania 

wolontariatu. 

4. W działania koła Wolontariatu włączają się wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2            

im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku. 

  

§5 Obszary działania 

 

Aktywność Wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne 

i środowisko lokalne. 

 

§ 6 Nagradzanie wolontariuszy 
 

1. Formami nagradzania dla uczniów są: 

 

a. wpis na świadectwie ukończenia szkoły dla uczniów klas ósmych, którzy mają 

udokumentowany udział w co najmniej 1 ogólnopolskiej lub miejskiej akcji oraz 5 akcjach 

wewnątrzszkolnych, wymienionych w § 3 pkt 12 przez jeden rok szkolny. 

b. Wolontariusz, który zrealizuje wymagania opisane w § 3 pkt 13 spełnia jedno z kryteriów 

ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce,  

c. dyplom dla wyróżniających się w pracę Wolontariatu uczniów klas 0-8. 

 



2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności 

Wolontariusza. 

 

 
 


