
Regulamin
Szkolnego Koła Wolontariatu Pomocny Dyzio

działającego w Szkole Podstawowej nr 91
im. Janusza Kusocińskiego w Krakowie

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.)

I. Postanowienia ogólne

● Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych,
wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

● Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być
każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest
potrzebna.

● Szkolne Koło Wolontariatu ma za zadanie pomagać najbardziej potrzebującym,
reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i
lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

II. Cele i sposoby działania

1. Celem Szkolnego Koła Wolontariatu jest zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz
zaangażowanie ich w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomocą innym.

2. Celem Koła 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. Koło Wolontariatu stwarza przestrzeń dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych
sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy.

5. Celem Koła jest włączanie młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym,
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. Umożliwienie uczniom wyboru i opiniowania ofert oraz dokonywania samodzielnej diagnozy
potrzeb społecznych w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły, a tym samym przekazanie
części odpowiedzialności ma sprzyjać promowaniu idei wolontariatu oraz angażowaniu dzieci i
młodzieży szkolnej w projekty z zakresu wolontariatu.

7. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

8. Promocja idei wolontariatu w szkole.

9. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy



10. Koło Wolontariatu angażuje się również w miarę potrzeb w organizację
jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym.
11. Miejscem organizacji działania Szkolnego Koła Wolontariatu jest Szkoła
Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego w Krakowie, os,. Handlowe 4.

III. Struktura Szkolnego Koła Wolontariatu Pomocny Dyzio

1. Działania Szkolnego Koła Wolontariatu Pomocny Dyzio nadzoruje Dyrekcja Szkoły i Rada
Pedagogiczna i koordynator/ koordynatorzy wolontariatu odpowiedzialni za poszczególne akcje
wolontarystyczne.

2. W szkole funkcjonuje Szkolne Koło Wolontariatu Pomocny Dyzio rekrutujące wolontariuszy
z klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz Szkolne Koło Małego Wolontariusza rekrutujące
wolontariuszy z klas I - III szkoły podstawowej.
Każde z nich posiada swojego/ swoich koordynatora/ -ów.
3. Na czele Szkolnego Koła Wolontariatu stoi Rada Wolontariatu wyłaniana na początku każdego
kolejnego roku szkolnego ze społeczności szkolnej, także przy współpracy z Samorządem
Uczniowskim. Rada stanowi narzędzie do koordynacji zadań z zakresu wolontariatu, między
innymi poprzez diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym lub otoczeniu
szkoły, opiniowania oferty działań i decydowania o konkretnych działaniach do realizacji. W
skład Rady wchodzą uczniowie ze wszystkich oddziałów klasowych, w których są wolontariusze
- dwie osoby z każdej klasy. Członkowie Rady są wybierani w tajnych wyborach w każdej klasie.
4. Koordynator/ - orzy nadzorujący poszczególne akcje wolontarystyczne podejmuje/ -ją
współpracę z Dyrekcją szkoły, opiekunami Samorządu Szkolnego, wychowawcami, pedagogiem/
- ami szkolnym/ - ymi i może/ mogą liczyć na ich pomoc w angażowaniu uczniów w działania
wolontariatu.

IV. Wolontariusze

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto chce służyć innym.

2. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w akcjach
wolontarystycznych, a tym samym na działanie w Szkolnym Kole Wolontariatu Pomocny Dyzio
oraz podpisać Zobowiązanie Wolontariusza, które jest ważne na jeden rok szkolny (załącznik).

3. Członkiem Koła Wolontariatu Pomocny Dyzio może zostać uczeń Szkoły Podstawowej nr 91
w Krakowie respektujący zasady Koła, po uprzednim przedstawieniu koordynatorowi Koła
pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką.

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

5. Członkowie Koła mogą podejmować różne formy aktywności w wymiarze, który nie utrudni
im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych.

6. Członek Koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o
innych.

7. Członek Koła wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań.

8. Wszelkie formy działania wolontariuszy są systematycznie odnotowywane w indeksie
wolontariusza / w dzienniku zajęć Szkolnego Koła Wolontariatu. Wpisu dokonuje koordynator/
dokonują koordynatorzy.



9. Członek Koła systematycznie uczestniczy w pracy Koła, a także w spotkaniach i
warsztatach dla wolontariuszy.
10. Każdy członek Koła stara się aktywnie włączyć w działalność Koła oraz
wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie, stara się zgłaszać własne propozycje i
inicjatywy.
11. Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu,
godnie reprezentować swoją szkołę w czasie akcji charytatywnych oraz być przykładem
dla innych.
12. Każdy członek Koła stara się przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie Etycznym
oraz Regulaminie Koła.
13. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie
Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu Pomocny Dyzio. O skreśleniu z listy decyduje
koordynator Szkolnego Koła Wolontariatu Pomocny Dyzio.

V. Prawa wolontariusza

1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w
szkole i pomocy w domu oraz własnego odpoczynku.

3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników
wolontariatu szkolnego.

4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia, dyplomu oraz opinii o
wykonanej pracy.

5. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy w ramach danej akcji wolontariatu, uprzedzając
odpowiednio wcześniej koordynatora tejże akcji o swojej rezygnacji, co oznacza, że informację
swoją musi przekazać koordynatorowi nie później niż 96 h (4 dni) przed rozpoczęciem akcji. W
sytuacjach nagłych, usprawiedliwionych nieoczekiwaną zmianą stanu zdrowia lub wypadkami
losowymi wolontariusz musi zaproponować zastępcę na swoje miejsce, by tym samym
odpowiedzialnie podejść do swoich zobowiązań jako wolontariusz.

VI. Obowiązki wolontariusza

1. Niepełnoletni członkowie wolontariatu szkolnego muszą przedstawić pisemną
zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie.

2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach wolontariatu.

3.Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Koła Wolontariatu:
• zasada świadomego i odpowiedniego reprezentowania Szkoły
• zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem
• zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
• zasada troski o los słabszych
• zasada prawdy, przyjaźni, szczerości życzliwości i uczciwości.



VII. Nagradzanie wolontariuszy

1. Nagradzanie wolontariuszy odbywa się podczas apeli, na których przedstawiane są
sprawozdania podsumowujące działalność Szkolnego Koła Wolontariatu Pomocny Dyzio na
zakończenie każdego roku szkolnego.

2. Formy nagradzania:
➨ wolontariusze otrzymują za poszczególne działania wpis do indeksu
wolontariusza, także indeksu w wersji elektronicznej, zawierający informacje o
liczbie przepracowanych godzin wolontariatu, a także ich działalność jest brana
pod uwagę przy ocenie zachowania, co jest odnotowywane w dzienniku
elektronicznym Librus – Synergia w zakładce “Uwagi o uczniach - pozytywne

➨ dyplomy uznania i nagrody rzeczowe w ramach konkursu na najlepszych
wolontariuszy organizowanego na zakończenie każdego roku szkolnego lub z
okazji 5 grudnia - Międzynarodowego Dnia Wolontariusz

➨ pochwała Dyrektora na forum szkoły

➨ możliwe jest nagradzanie wolontariuszy z Koła Małego Wolontariusza z klas I-III szkoły
podstawowej poprzez wpisy na świadectwach i w arkuszach ocen, wręczenie dyplomów.

3. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla
działalności wolontariusza.
4. Na zakończenie nauki w szkole podstawowej wolontariusze otrzymują dyplomy -
podziękowania/ za zaangażowanie w działalność na rzecz innych lub zaświadczenie o
takiej działalności. Dokument ten / dokumenty te uprawnia / uprawniają
wychowawców do wpisania w system rekrutujący do szkół programowo wyższych
dodatkowych punktów za wolontariat i działalność na rzecz środowiska lokalnego.
Punkty za wolontariat otrzymuje uczeń, który przez ostatni rok nauki lub dwa ostatnie
lata nauki w szkole brał udział w różnych wolontarystycznych akcjach szkolnych i
pozaszkolnych, w wolontariacie długoterminowym lub akcyjnym, w wyniku czego
pracował jako wolontariusz łącznie w wymiarze 20 godzin zegarowych / rok lub 20
godzin zegarowych / dwa lata.
5. Respektuje się pisemne zaświadczenie dostarczone przez ucznia do wychowawcy klasy
i przedstawione do wglądu koordynatorowi Szkolnego Koła Wolontariatu Pomocny Dyzio
potwierdzające działalność ucznia / uczennicy w ramach wolontariatu poza Szkolnym
Kołem Wolontariatu, o ile zaświadczenie to zawiera następujące niezbędne informacje:

⧫ imię i nazwisko ucznia,
⧫ nazwę szkoły, do której uczeń/ uczennica aktualnie uczęszcza,
⧫ nazwę instytucji, na rzecz której uczeń pracował jako wolontariusz,
⧫ dokładne daty (dzień, miesiąc, rok) - kiedy świadczona była usługa wolontariatu przez
ucznia,
⧫ liczbę godzin zegarowych przepracowanych w charakterze wolontariusza,
⧫ ogólną informację o podjętych przez ucznia działaniach i ocenę ich wykonania
⧫ czytelny podpis osoby upoważnionej do wystawienia takiego zaświadczenia



⧫ pieczątkę stosownej instytucji, na rzecz której uczeń pracował w roli wolontariusza.

Kopię takiego zaświadczenia wychowawca klasy umieszcza w arkuszu ocen ucznia.

VIII. Obszary działania

Aktywność uczniów uczestniczących w wolontariacie dotyczy dwóch zasadniczych
obszarów: środowiska szkolnego i środowiska:

- lokalnego.organizowanie pomocy koleżeńskiej akcji wolontariatu w środowisku
szkolnym,

- współpraca z hospicjami, ze Stowarzyszeniem Sursum Corda z siedzibą w Nowym
Sączu, z Bankiem Żywności w Krakowie, ze Stowarzyszeniem Latarnia, ze
Stowarzyszeniem Dr Clown, z Urzędem Miasta Krakowa – ZIS - Cracovia Maraton,
ze Stowarzyszeniem Szlachetna Paczka i in.

- działania na rzecz rodzin ubogich,
- pomoc na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt - Krakowskie Towarzystwo

Opieki nad Zwierzętami; Stowarzyszenie Stawiamy na Łapy.
- bieżące działania wynikające w trakcie roku szkolnego,
- zbiórki zabawek, książek i gier, artykułów żywnościowych długoterminowych
- pomoc w szkolnej bibliotece
- pomoc emerytowanym nauczycielom
- udział w lokalnych uroczystościach
- organizowanie 5 grudnia każdego roku obchodów Międzynarodowego Dnia

Wolontariusza
- organizowanie szkoleń dla wolontariuszy
- akcje: Dobroczynne Kartki Świąteczne, kiermasze świąteczne, Świąteczne Zbiórki

Żywności, Babeczka dla… i inne.
- akcja Czytanie na przerwie.

IX. Działalność informacyjna

• strona internetowa Szkoły

• okazjonalne gazetki wolontariuszy - na korytarzu szkolny

• plakaty okazjonalne na terenie szkoły.

X. Majątek i fundusze
Wolontariusze nie wnoszą żadnych stałych składek z tytułu przynależności do Koła
Pomocny Dyzio. Wszelkie koszty związane z udziałem wolontariuszy w poszczególnych
akcjach ponosi Szkolne Koło Wolontariatu Pomocny Dyzio.
2. Wszelkie środki finansowe zgromadzone przez Koło lub uzyskane np. od SRR, z
grantów będą przeznaczane tylko i wyłącznie na Szkolne Koło Wolontariatu Pomocny
Dyzio, np. na działalność informacyjną, stworzenie fotorelacji z działalności Koła,
drukowanie gazetek, plakatów, nabycie koszulek dla wolontariuszy, zakup nagród,
dyplomów dla wolontariuszy i uczniów nagrodzonych w konkursach organizowanych
przez Szkolne Koło Wolontariatu Pomocny Dyzio.



Załączniki - patrz poniżej



Załącznik nr 1 do Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu

Zobowiązanie wolontariusza

Przystępując do Szkolnego Koła Wolontariatu Pomocny Dyzio oświadczam, że znam
i akceptuję jego cele oraz zasady pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania
Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu pomocny Dyzio oraz sumiennego i
bezinteresownego
wykonywania powierzonych mi zadań oraz godnego reprezentowania Szkoły
Podstawowej nr 91 im. J. Kusocińskiego w Krakowie w czasie akcji wolontarystycznych.

…………………………

czytelny podpis wolontariusza



Załącznik nr 2 do Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na działalność mojej córki/mojego syna

……………………………………………………………..………, ucznia klasy

Szkoły Podstawowej nr 91 im. J. Kusocińskiego w Krakowie, os. Handlowe 4 w
Szkolnym Kole Wolontariatu Pomocny Dyzio w roku szkolnym ……………………..
………… .

………………………………………..

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego




















