
                    Szkoła Podstawowa im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu 

 
Deklaracja przynale żności do Klubu Wolontariusza 

 
 
Deklaruję chęć dobrowolnej, bezinteresownej pracy wolontarystycznej i decyduję się na 
członkostwo  
w Klubie Wolontariusza działającym  przy Szkole Podstawowej im. J. i K. Bogdanowiczów w 
Nadrybiu  
 
Imię 
…………………………………………………………………………………………….……………………
…………………. 
 
Nazwisko 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………. 
 
Data urodzenia …………………………………………w 
…………………………………..………………………………………. 
 
Adres 
…………………………………………………………………………………………...……………………
…………………. 
 
Tel. 
……………………………………………………………………………………………...…………………
……………………. 
 
 Zobowiązuję się do aktywnej pracy w ramach Klubu, zgodnie z etosem wolontariusza, 
regulaminem i harmonogramem.  
 
 
 
   Data      podpis członka Klubu       podpis opiekuna Klubu  
 
………………            ……………………………… 
 ………………………………………….. 
         

 

 

 

 

 

 

 



                    Szkoła Podstawowa im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu 

 
 

Zgoda Rodziców 

 

Wyrażam zgodę na pracę mojego dziecka 

………………………………………………..………………………………………. 

                 w  ramach działań podejmowanych przez Szkolny Klub Wolontariusza działający  

                             w Szkole Podstawowej im. J. i K. Bogdanowiczów w Nadrybiu pod kierunkiem  

                            p. Wioletty Błaziak, Agnieszki Sobiesiak, Lucyny Jędruszak, Agnieszki Wasilewicz 

 

  Data ………………………..                                                                    podpis rodziców 

………………………………………….. 

                                                                                                                                            

………………………………………. 



                    Szkoła Podstawowa im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu 

 
 

Deklaracja przynale żności do Klubu Wolontariusza 
 
 

Deklaruję chęć dobrowolnej, bezinteresownej pracy wolontarystycznej i decyduję się na 
członkostwo w Klubie Wolontariusza działającym  przy Szkole Podstawowej im. J. i K. 
Bogdanowiczów w Nadrybiu  
 
 
 
 
          Imię 
…………………………………………………………………………………………….……………………
…………………. 
 
        Nazwisko 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………. 
 
       Data urodzenia …………………………………………w 
…………………………………..………………………………………. 
 
       Adres 
…………………………………………………………………………………………...……………………
…………………. 
 
       Tel. 
……………………………………………………………………………………………...…………………
……………………. 
 
 
 
 
 
 Zobowiązuję się do aktywnej pracy w ramach Klubu, zgodnie z etosem wolontariusza, 
regulaminem i harmonogramem.  
 
 
 
 
 
 
 Data      podpis członka Klubu       podpis opiekuna Klubu  
 
………………               ………………………………  ………………………………….. 
         

 



                    Szkoła Podstawowa im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu 

 
                    ANKIETA DLA WOLONTARIUSZA SZKOLENGO KLUBU WOLONTARIUSZA 

 Imię  Nazwisko 
 
 

 Data urodzenia 
 

 Adres do korespondencji 
 kod:  miejscowość:   gmina: 

 
 

 powiat: 

 ulica: 
 

 województwo: 
 
 

 Telefon kontaktowy stacjonarny: 
 

 Telefon komórkowy: 
 
 

 e-mail: 
 

 www. 
 

 Proszę wpisać swoje największe zainteresowania, uzdolnienia:  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
 Czym chciałbyś(chciałabyś) się zajmować jako wolontariusz? 
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
 
 Ile czasu w tygodniu możesz poświęcić na pracę wolontarystyczną? 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Pisemna zgoda rodziców na pracę woluntarystyczną. 
 
                                                                                                       Tak                                Nie  

O obsługa komputera/ Internet 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 O dobra znajomość języków obcych, 
jakich.................................................................................................... 
 O uzdolnienia artystyczne, 
jakie......................................................................................................................... 
 O umiejętności sportowe, jakie.................................... 
................................................................................... 
 O ukończone kursy, szkolenia, jakie........................... 
................................................................................... 



                    Szkoła Podstawowa im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu 

 
 O dodatkowe informacje................................................ 
................................................................................... 
 
  
                                      Data ………………….(czytelny 
podpis):_________________________________

 

 

 


