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REGULAMIN SZKOLNEGO WOLONTARIATU  

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁUPIE 

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz  

przez to, czym dzieli się z innymi". 

Jan Paweł II 

Postanowienia ogólne. 

1.  Wolontariat- to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające 

poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie. 

2. Wolontariusz- osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, 

w każdej dziedzinie życia społecznego. 

3. Wolontariat Szkolny- inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą 

pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, 

wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne. 

Struktura 

1. Podstawa prawna Szkolnego Wolontariatu - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003r.). 

2. Członkami Szkolnego Wolontariatu mogą być: młodzież szkolna, nauczyciele, inni 

pracownicy szkoły oraz rodzice,  którzy respektują zasady Szkolnego Wolontariatu .  

3. Miejscem organizacji jest Szkoła Podstawowa w Słupie. 

4. W skład Szkolnego Wolontariatu wchodzą: koordynator, opiekunowie, lider  

(wybrany spośród uczniów), członkowie . 

5. Koordynatorem  jest nauczyciel, który wyraził chęć zaangażowania się w 

organizowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy. 

Cele i działania. 

1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem. 

2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych. 

3. Kształtowanie postaw prospołecznych. 

4. Rozwijanie empatii, zrozumienia. 

5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. 

6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego. 



2 
 

7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach. 

8. Angażowanie się w działaniach na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze 

regularnym akcyjnym. 

Prawa wolontariusza. 

1. Członkowie Wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie. 

2. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy. 

3. Członkowie Wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki w 

szkole i pomocy w domu. 

4. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków 

wolontariatu. 

5. Każdy może przystąpić do Szkolnego Wolontariatu jak i od niego odejść uprzedzając 

odpowiednio wcześniej opiekunów wolontariatu szkolnego. 

Obowiązki wolontariusza. 

1. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w 

wolontariacie oraz podpisać zobowiązanie wolontariusza (załącznik I i II). 

2. Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w 

spotkaniach i warsztatach. 

3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków. 

4. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom. 

5. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę. 

6. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być 

wzorem dla innych uczniów. 

7. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu 

Szkolnego Wolontariatu. 

Nagradzanie wolontariuszy. 

1. Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez: 

a) wyrażenie uznania słownego; 

b) pochwałę na forum szkoły; 

c) przyznanie punktów zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. 

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

wolontariusza. 

Zasady przyznawania punktów za pracę w wolontariacie. 

1. Przyznawanie punktów odbywa się raz w semestrze, zgodnie z przyjętym systemem 

oceniania. 
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2. Punkty przyznają opiekunowie wolontariatu. 

3. Punkty dodatnie przyznawane są za aktywną pracę w wolontariacie i zaangażowanie 

(uczestniczenie w spotkaniach organizacyjnych, akcjach, zbiórkach, wyjściach itp.).  

Nagradzanie wolontariusza 

Ilość akcji i ocena. 

1. Zbieranie darów rzeczowych – 5 pkt. 

2. Opieka nad miejscami pamięci narodowej – 10 pkt. 

3. Propagowanie czytelnictwa – 10 pkt minimum 5 razy. 

4. Pomoc koleżeńska – 10 pkt (minimum 5 razy). 

5. Akcje jednorazowe – 5 pkt (np. szlachetna paczka, kartki, stroiki, spotkania ze 

starszymi, PCK, WOŚP). 

6. Opieka nad zwierzętami – 10 pkt (minimum 5 razy) 

7. Działalność artystyczna (pozaszkolna) – 10 pkt (10 h pracy). 

8. Pomoc osobom potrzebującym (starszym, niepełnosprawnym, samotnym) – 5 pkt 

jednorazowo.  

9. Prace wynikające ze współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami – 10 pkt. 

10. Inne wynikające z potrzeb środowiska lokalnego – 5 pkt. 

Rezygnacja z pracy w wolontariacie. 

1. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie. 

2. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie 

opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica. 
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Załącznik nr I- Zobowiązanie wolontariusza. 

Przystępując do Szkolnego Wolontariatu oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz 

zasady pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Szkolnego Wolontariatu oraz 

sumiennego i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań. 

 

……………………………………………… 

(podpis wolontariusza) 

Załącznik nr II – zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w działaniach 

szkolnego wolontariatu 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………… 

klasy ….. w działaniach Szkolnego Wolontariatu przy Szkole Podstawowej w Słupie w roku 

szkolnym 2017/2018 na terenie szkoły i poza nią.  

Oświadczam, że znane mi są pojęcie, cele i zadania oraz idea szkolnego wolontariatu, 

u podstaw której stoi dobrowolne i bezpłatne wykonywanie czynności oraz charytatywny i 

pomocniczy charakter wykonywanych przez wolontariuszy świadczeń.  

Telefony kontaktowe rodziców/prawnych opiekunów: 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

Niniejszym oświadczam, że zobowiązuję się zapoznać z Regulaminem Szkolnego 

Wolontariatu oraz biorę na siebie odpowiedzialność za dojazd mojego dziecka do miejsca 

pracy oraz powrót do domu po zakończeniu wykonywanej pracy w ramach wolontariatu.  

 

……………………………………………… 

(podpis rodzica/ opiekuna) 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji działalności Szkolnego Wolontariatu (zgodnie z Ustawą z dn.       

29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883) 

 

…………………………………………. 

(podpis rodzica/ opiekuna) 
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