
Regulamin Szkolnego Wolontariatu przy Szkole Podstawowej im. ks. J Poniatowskiego w 

Bolechowicach. 

 

Postanowienia ogólne. 

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

więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie. 

2. 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. 

Cele i działania. 

1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie. 

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. 

7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach. 

8. Wspieranie ciekawych inicjatyw wśród młodzieży szkolnej. 

9. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej. 

Formy działania wolontariackiego 

1. Zbiórki darów rzeczowych 

2. Zbiórki pieniędzy do puszek 

3. Udział w akcjach charytatywnych 

4. Udział w wydarzeniach sportowo – kulturalnych 

 

Zasady wolontariatu szkolnego. 

1. Każdy uczeń szkoły może zostać wolontariuszem ( za zgodą  rodzica). 

2.  Wolontariusze mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy 

w domu. 

3. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, oraz uczestniczyć w akcjach 

organizowanych przez szkołę. 



4. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony pedagoga, nauczycieli i innych członków 

wolontariatu. 

5. Za aktywną pracę ( udział w akcjach, zbiórkach, wyjściach,..)  wolontariusze mogą być 

nagrodzeni poprzez: 

a) wyrażenie uznania słownego; 

b) pochwałę na forum szkoły; 

c) wpisanie uwagi pozytywnej 

d) przyznanie punktów  podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej ( max -3,  zgodnie z 

rozporządzeniem MEN) 

e) wpis na świadectwo szkolne – po wypracowaniu minimum 20 godzin (w roku szkolnym) 

podczas wydarzeń wolontariackich; godziny te muszą być potwierdzone przez organizatorów lub 

koordynatorów zaświadczeniami/certyfikatami z liczbą wypracowanych godzin. 

f). nagradzanie wolontariuszy odbywa się w ramach obchodów kończących rok szkolny. 

 

g). nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności 

wolontariusza. 

Obowiązki wolontariusza. 

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

wolontariacie  

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

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

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

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

dla innych uczniów. 

 

 

 

 

 


