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PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU 

„KLUB SZKÓŁ UNICEF” 

DZIAŁĄJĄCEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM 

W HALINOWIE 

 

Szkolny Klub Wolontariatu „Klub Szkół UNICEF” przy Szkole Podstawowej w Hali-

nowie rozpoczął swą działalność w roku 2016 i działa pod nadzorem głównej siedziby    

UNICEF w Polsce oraz dyrekcji szkoły. Szkolny Klub Wolontariatu „Klub Szkół UNICEF” 

realizuje cele zgodne z Programem Szkolnego Wolontariatu z uwzględnieniem działań o cha-

rakterze profilaktycznym i wychowawczym. 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane 

propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebują-

cym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach eduka-

cyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także organizują działania zaplanowane na 

dany rok szkolny. Każdego roku harmonogram prac ulega zmianie.  

 Głównymi celami programu jest edukowanie uczniów na temat sytuacji ich rówieśni-

ków z różnych części świata, budzenie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec 

zastanej rzeczywistości, zaangażowanie szkół we współpracę z UNICEF w ramach organizo-

wanych akcji oraz propagowanie idei tolerancji międzykulturowej i międzynarodowej. 

 Ponadto uczniowie będą doskonalić sprawność komunikowania językiem angielskim       

i zastosowania umiejętności użycia języka angielskiego w praktyce oraz rozwijać umiejętno-

ści pozyskiwania funduszy, umiejętności prowadzenia rachunkowości i prezentowania wyni-

ków swojej pracy.  

 Program realizowany będzie podczas apeli szkolnych dla klas I–III i klas IV–VII, na 

lekcjach wychowawczych, na zajęciach lekcyjnych języka angielskiego. 

§ 2 

Szkolny Klub Wolontariatu „Klub Szkół UNICEF” 

1. „Klub Szkół UNICEF” powstał z inicjatywy grupy założycielskiej, w skład której 

wchodzi grupa uczniów chętnych do podejmowania działań Klubu oraz nauczycieli-

opiekunów, w tym koordynator szkolny z ramienia UNICEF.  

2. Miejscem działania Szkolnego Klubu Wolontariatu „Klub Szkół UNICEF” jest siedzi-

ba szkoły.  

§ 3 

Skład Szkolnego Klubu Wolontariatu 

1. W skład Szkolnego Klubu Wolontariatu wchodzą:   

 • nauczyciele/opiekunowie Klubu,  

 • koordynator szkolny bezpośrednio współpracujący z UNICEF Polska,  

 • członkowie – chętni uczniowie szkoły.  
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2. Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i 

bezinteresowności.  

3. W działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu mogą włączać się uczniowie nie będący 

jego członkami.  

§ 4 

Prawa wolontariusza 

1. Wolontariusz ma prawo zgłaszać własne propozycje i 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 Szkolnego Klubu Wolontaria-

tu oraz jego członków.  

4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pra-

cy. Zaświadczenie takie otrzymuje wolontariusz, który systematycznie oraz aktywnie 

uczestniczył 

w realizacji zadań Szkolnego Klubu Wolontariatu.  

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

opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu.  

§ 5 

Obowiązki wolontariusza 

1. Wolontariusz ma obowiązek wykonywać prace na rzecz Szkolnego Klubu Wolontaria-

tu i aktywnie uczestniczyć w realizacji jego programu.  

2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i zebraniach Szkolnego Klu-

bu Wolontariatu.  

3. Wolontariusz, aby otrzymać pisemne zaświadczenie o wykonywanej pracy, zobowią-

zany jest do uczestnictwa w co najmniej 70% akcji organizowanych przez Szkolny 

Klub Wolontariatu.  

4. Wolontariusz ma obowiązek troszczyć się o rozwój Klubu.  

§ 6 

Nabór członków Klubu 

1. Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu może zostać każdy uczeń, który uzyskał 

zgodę rodziców na uczestnictwo w działalności SKW oraz włączył się w jego pracę i 

wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa, głównie przez wypełnianie obowiązków 

wynikających z niniejszego programu.  

2. Nabór członków organizują opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu.  

 

§ 7 



3 

 

Ustalenia końcowe 

1. Program Szkolnego Klubu Wolontariatu „Klub Szkół UNICEF” obowiązuje wszyst-

kich uczniów oraz pracowników szkoły prowadzących na terenie szkoły działania w 

zakresie wolontariatu.  

2. Po zakończeniu każdej akcji ustalonej w danym roku szkolnym przez UNICEF koor-

dynator sporządza sprawozdanie z przebiegu akcji w szkole i przedstawia je organom 

siedziby    UNICEF Polska. 

3. Decyzję o powstaniu Szkolnego Klubu Wolontariatu „Klub Szkół UNICEF” wydaje 

dyrektor szkoły.  

4. Decyzję o rozwiązaniu Szkolnego Klubu Wolontariatu podejmuje dyrektor szkoły.  

5. Informacje o Szkolnym Klubie „Klub Szkół UNICEF” działającym w danym roku 

szkolnym zamieszczane są na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach informa-

cyjnych znajdujących się we wszystkich budynkach.  

Innowacyjność projektu wynika z idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom 

na świecie. Program zakłada dostrzeganie inności i potrzeb ludzkich oraz kształtowanie po-

staw prospołecznych wśród naszych uczniów, niesienie rzeczywistej pomocy osobom potrze-

bującym.  

 

        Opiekunowie „Klubu Szkół UNICEF”: 

Jacek Gałązka – koordynator szkolny z ramienia UNICEF Polska,

  

Katarzyna Świerczyńska 


