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Regulamin  

Szkolnego Klubu Wolontariuszy  

„Podaruj Serce” 

  

Zasady pracy Szkolnego Klubu Wolontariuszy „Podaruj Serce” 

 

1. Członkiem wolontariatu może być każdy uczeń  Zespołu Edukacyjnego                                          

w Trzebiechowie , który dostarczył do szkolnego koordynatora:  

a. wypełnioną i podpisaną deklarację   

b. zgodę rodziców/opiekunów prawnych na samodzielne działania w wolontariacie. 

   

2. Zasady pracy wolontariusza. Wolontariusz:  

• bierze udział w spotkaniach organizacyjnych organizowanych przez koordynatora 

(obecność obowiązkowa),  

• jest zobowiązany sumiennie wykonywać podjęte zadania, w przypadku niemożności 

szuka zastępstwa lub zgłasza to koordynatorowi lub opiekunowi danego działania 

w instytucji zewnętrznej,  

• pracuje sumiennie i systematycznie przez cały rok,  

• nie wykonuje żadnych prac w czasie lekcji i innych zajęć szkolnych,  

• bierze udział w szkoleniach proponowanych przez szkolnego koordynatora 

wolontariatu,  

• godnie reprezentuje szkołę podczas uroczystości związanych z wolontariatem,  

• zobowiązuje się dostarczyć zgodę rodziców w odpowiednim czasie przed planowaną 

jednorazową akcją, która odbywać się będzie poza szkołą w obecności szkolnego 

koordynatora (w takim wypadku konieczna jest dodatkowa zgoda rodziców/opiekunów 

dziecka).  

• systematycznie czyta informacje o szkolnych działaniach wolontariatu na stronie 

internetowej szkoły – ZAKŁADKA WOLONTARIAT  

• systematycznie zbiera potwierdzenia swoich działań w Rocznej karcie oceny pracy 

wolontariusza (zał. nr 1) i gdy jest to możliwe, sporządza dokumentację fotograficzną.  

• pod koniec roku składa sprawozdanie i Rocznej kart oceny pracy wolontariusza 

ze swoimi potwierdzonymi całorocznymi działaniami.  
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Uczestnictwo w wolontariacie nie może mieć negatywnego wpływu na wyniki ucznia 

w nauce.  

   

3. Warunki otrzymania wpisu na świadectwie za działalność w wolontariacie:  

Koordynator  Szkolnego Klubu Wolontariuszy na podstawie przedstawionej Rocznej karty oceny 

pracy wolontariusza ustala stopień zaangażowania wolontariusza i decyduje o wystawieniu 

zaświadczenia o jego aktywnym udziale w danym roku szkolnym w wolontariacie.  

 

Ocenie podlegać będzie: 

 zaangażowanie wolontariusza w działalność charytatywną na terenie szkoły i poza nią; 

 systematyczność udziału w spotkaniach członków SKW; 

 terminowość wywiązywania się z podjętych działań i wytrwałość w ich realizacji; 

 postawa wolontariusza wobec potrzebujących pomocy, stosunek do proponowanych 

przez innych uczestników oraz koordynatora form działalności wolontariackiej. 

Warunkiem wystawienia zaświadczenia jest uzyskanie przynajmniej 25 punktów w pięciu 

kategoriach oceny pracy wolontariusza oraz stuprocentowe zaangażowanie w co najmniej jedną 

akcję w ciągu roku szkolnego. 

Wychowawca klasy na podstawie zaświadczenia szkolnego koordynatora oraz według 

obowiązującego prawa dokonuje wpisu na świadectwie.  
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Załącznik nr 1 

ROCZNA KARTA 

OCENY PRACY WOLONTARIUSZA 
Imię i nazwisko ucznia: 

Klasa: 

Rok szkolny:  

 

Ocena działalności wolontariackiej 

Ocena opiekuna 
 

Samoocena wolontariusza 

Kategoria oceny Skala oceny 
(0 – 6) 

Kategoria oceny Skala oceny 
(0 – 6) 

zaangażowanie  zaangażowanie  
systematyczność  systematyczność  
terminowość  terminowość  
postawa  postawa  
kreatywność/pomysłowość  kreatywność/pomysłowość  
 
Udział w akcjach 

 
 
 
 
 
 
 

 
Udział w akcjach  
(wymień akcje, w których 
uczestniczyłaś/eś) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Sposób oceniania:  

- każdy element podlega ocenie od 0 do 6 punktów. 


