
REGULAMIN SZKOLNEGO WOLONTARIATU

przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach

Podstawa prawna:

1. Ustawa Prawo Oświatowe art. 68 ust.1 pkt 9, art. 85  pkt 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21  (Dz.U.

z 2016 r. poz. 59).

2. Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach.

Postanowienia ogólne:

Wolontariat -  to  bezpłatne,  świadome  i  dobrowolne  działanie  na  rzecz  potrzebujących,

wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.

Wolontariusz - to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może

być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Szkolny  Wolontariat jest  inicjatywą  skierowaną  do  uczniów,  którzy  chcą  służyć  najbardziej

potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym 

i lokalnym oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

Szkolny Wolontariat  działa  na terenie  szkoły pod nadzorem Dyrektora  Szkoły i  włącza  się  na

zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą, prowadzoną przez

szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak równie pozarządowe.

Opiekę nad Szkolnym Wolontariatem sprawują wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły nauczyciele,

którzy czuwają nad tym, aby jego działalność była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem oraz

prowadzą  pracę  formacyjną  członków  Szkolnego  Wolontariatu.  Opiekunowie  Szkolnego

Wolontariatu  zajmują  się  sprawami  organizacyjnymi,  a  także  są  łącznikami  między  uczniami  a

Dyrektorem Szkoły.

ROZDZIAŁ I 

CELE I DZIAŁANIA

1. Zapoznanie dzieci i młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.

2. Kształtowanie postaw prospołecznych.

3. Rozwijanie empatii, zrozumienia.



4. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

5. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

6. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.

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

8. Stała współpraca ze Szkolnym Kołem „Caritas”.

ROZDZIAŁ II

STRUKTURA SZKOLNEGO WOLONTARIATU 

I ZADANIA KOORDYNATORÓW

 Na czele Szkolnego Wolontariatu stoją dwaj koordynatorzy.

 Członkowie Szkolnego Wolontariatu oraz opiekunowie ściśle współpracują z zespołem 

nauczycieli jak również bezpośrednio podlegają Dyrektorowi Szkoły.  

 Członkowie Szkolnego Wolontariatu wybierają Radę Szkolnego Wolontariatu. W skład Rady

wchodzi pięć osób: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz trzech członków.

Zadania koordynatorów:

 Nawiązywanie  współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia.

 Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.

 Reprezentowanie wolontariuszy.

 Przyjmowanie i odwoływanie członków Szkolnego Wolontariatu.

 Współpraca  z Dyrektorem Szkoły.

ROZDZIAŁ III

PRAWA WOLONTARIUSZA

1. Do Szkolnego Wolontariatu mogą należeć uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach.

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 wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie (od momentu podjęcia

decyzji o rezygnacji wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie opiekunom wolontariatu

pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica/opiekuna prawnego).

6. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę.

ROZDZIAŁ IV

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

1. Uczniowie  muszą  przedstawić  pisemną  zgodę  rodziców  lub  prawnych opiekunów  na  

działanie   w wolontariacie oraz podpisać zobowiązanie wolontariusza.

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.

ROZDZIAŁ V

NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY

Formy nagradzania:

 Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika.

 Dyplom uznania Wolontariusz Roku.



 Pochwała Dyrektora Szkoły.

 List gratulacyjny do rodziców.

 Nagroda książkowa na zakończenie Szkoły Podstawowej dla najaktywniejszych wolontariuszy.

 Każdy  wolontariusz,  który  brał  udział  w  co  najmniej  czterech  akcjach  Szkolnego

Wolontariatu potwierdzonych wpisem do Karty Aktywności Wolontariuszy, otrzymuje

stosowną informację na świadectwie szkolnym      .

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego  Wolontariatu.

2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona poprzez głosowanie (większością głosów) 

przez członków Rady Szkolnego Wolontariatu.

3. Rozwiązania Szkolnego Wolontariatu może dokonać tylko Dyrektor Szkoły.

4. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

5. Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działania Szkolnego Wolontariatu.

Załączniki:

Załącznik nr1: Zgoda Rodziców (prawnych opiekunów) i zobowiązanie ucznia do przestrzegania 

zasad wolontariatu i regulaminu Szkolnego Wolontariatu

Załącznik nr 2: Karta aktywności wolontariuszy

Załącznik nr 3:  Rezygnacja z pracy w Szkolnym Wolontariacie



Załącznik nr 1 do Regulaminu Szkolnego Wolontariatu

Zgoda Rodziców
Wyrażam zgodę na udział córki/syna ……………………………………………………………….., 
ucznia kl. ………………………………. w pracach wchodzących w zakres Szkolnego Wolontariatu.
Niniejszym oświadczam, że zobowiązuję się zapoznać z Regulaminem Szkolnego Wolontariatu.

…………………………………………………………………….

Data, podpis rodzica/ prawnego opiekuna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji działalności Szkolnego Wolontariatu (zgodnie z Ustawą z dn. 14.12.2016 o Ochronie 
Danych Osobowych Dz. Ust. 2018, poz.996 z późniejszymi zmianami).

………………………..………………………………………………..

podpis rodzica/ prawnego opiekuna

Zobowiązanie ucznia do przestrzegania zasad wolontariatu i Regulaminu Szkolnego
Wolontariatu

Przystępując do Szkolnego Wolontariatu oświadczam, że znam i akceptuje jego cele oraz zasady 
pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Szkolnego Wolontariatu oraz sumiennego i 
bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań.

…………………………………………………………………………

imię i nazwisko ucznia, klasa



Załącznik nr 2 do Regulaminu Szkolnego Wolontariatu

KARTA AKTYWNOŚCI WOLONTARIUSZY
Data: ………………………………………………………………………
Miejsce świadczeń wolontariackich: 
…………………………………………………………………………..………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………....
Opis świadczeń wolontariackich: 
…………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..

Imiona i nazwiska wolontariuszy biorących udział w akcji:
Lp. Imię i nazwisko klasa

Podpisy koordynatorów:
…………………………………………………………………………………………………………



Załącznik nr 3 do Regulaminu Szkolnego Wolontariatu

Rezygnacja z pracy w Szkolnym Wolontariacie

Oświadczam, że moja córka/syn …………………….………….…….., uczeń kl. ……………….. 
z dniem (data) ……………………………………………… rezygnuje z pracy w  Szkolnym 
Wolontariacie. 

            ……………………………………………………….

Data, podpis rodzica/ prawnego opiekuna
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