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Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); 

Statut Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Turznie. 
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§1 Pojęcia podstawowe 

1. WOLONTARIAT - ((łac. voluntarius – dobrowolny) to zorganizowana działalnośd, która 

jest dobrowolną, bezpłatną, bezinteresowną i świadomą pomocą, jaką ludzie 

świadczą dla swojego otoczenia, dla siebie nawzajem, wykraczająca poza związki 

rodzinno-koleżeosko-przyjacielskie. 

2.  WOLONTARIUSZ - (łac.volontarius = dobrowolny, chętny) - współczesna definicja 

określa wolontariusza jako kogoś, kto dobrowolnie , bez wynagrodzenia, świadomie 

działa na rzecz innych nie będących jego bliskimi. Wolontariuszem może byd każdy, w 

każdej dziedzinie życia społecznego. Może to byd również pomaganie środowisku 

naturalnemu. 

3. WOLONTARIAT SZKOLNY - inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy 

chcą pomagad najbardziej potrzebującym, inicjowad działania w środowisku 

lokalnym, wspomagad różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne. 

§2 Rola Dyrektor szkoły 

1. Dyrektor szkoły stwarza warunki do działania w szkole/placówce: wolontariuszy, 

stowarzyszeo i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których 

celem statutowym jest działalnośd wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuoczej i innowacyjnej 

szkoły/placówki.  

§3 Rada pedagogiczna 

1. Rada pedagogiczna może uwzględnid zaangażowanie w wolontariat jako kryterium 

przy ocenie zachowania ucznia. 

2. Szczególne osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej w formie wolontariatu mogą 

byd wymienione na świadectwie ukooczenia szkoły. Warunkiem uzyskanie takiego 

wyróżnienia jest przepracowanie przynajmniej 20 godzin rocznie na świadectwie 

promocyjnym lub 50 godzin za okres nauki w szkole na świadectwie ukooczenia 

szkoły.  

§4 Cele Wolontariatu Szkolnego 

1. Celem wolontariatu szkolnego jest 

1) nowatorski system włączania młodzieży w życie społeczności szkolnej                                 

i środowiska lokalnego o charakterze regularnym i akcyjnym; 

2) tworzenie więzi między uczniami, a nauczycielami; 

3) zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie; 

4) uwrażliwienie na cierpienie, samotnośd i potrzeby innych; 

5) kształtowanie postaw prospołecznych; 

6) rozwijanie empatii i zrozumienia; 
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7) inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego; 

8) kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności; 

9) zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni; 

10) kształtowanie umiejętności działania zespołowego; 

11) budowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji                                    

i poszerzaniu własnych zainteresowao; 

12) współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi; 

13) dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeo; 

14) zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach; 

15) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 

16) przekazywanie wiedzy na temat ruchu pozarządowego; 

17) przedstawienie działalności wybranych organizacji; 

18) organizowanie w szkole pomocy uczniom napotykającym trudności w nauce,             

w życiu rówieśniczym i rodzinnym; 

19) prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji                       

i organizacji społecznych; 

20) powołanie Szkolnego Klubu Wolontariusza, oraz koordynatora Rady 

Wolontariatu. 

§5 Zasady funkcjonowania Rady Wolontariatu 

1. Rada Wolontariatu jest wybierana na rok szkolny przez członków SKW. 

2. W skład Rady Wolontariatu wchodzi koordynator RW, opiekun samorządu szkolnego 

oraz 3 członków SKW. 

3. Rada Wolontariatu spotyka się przynajmniej 3 razy w roku szkolnym. 

§6 Prawa wolontariusza 

1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw. 

2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym 

nauki w szkole i pomocy w domu. 

3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora, opiekuna lub innych 

pracowników SKW. 

4. Wolontariusz ma prawo do otrzymywania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej 

pracy. 

5. Wolontariusz ma prawo  byd poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu 

związanych z wykonaną pracą. 

6. Nie wolno wywoływad na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym 

zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami. 

7. Członkowie wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie. 

8. Wolontariusze są "nagradzani" za swoją pracę pochwałą, dyplomem lub listem 

gratulacyjnym. 
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9. Każdy ma prawo przystąpid do klubu jak i z niego odejśd uprzedzając odpowiednio 

wcześniej opiekunów SKW. 

10. Do grona wolontariuszy może dołączyd każdy uczeo na dowolnym etapie 

edukacyjnym (powyżej 13 roku życia). 

11. Jeśli uczniowie są wolontariuszami w ramach zajęd dodatkowych w szkole i działają 

pod stałą opieką nauczyciela, nie jest wymagane zawieranie porozumieo.  

§7 Obowiązki wolontariusza 

1. Niepełnoletni członkowie SKW muszą przedstawid pisemną zgodę rodziców lub 

opiekunów na działanie w wolontariacie. 

2. Wolontariusz ma obowiązek prowadzenia Karty czasu pracy wolontariusza. 

3. Wolontariusz ma obowiązek systematycznie uczestniczyd w spotkaniach, warsztatach 

i pracach SKW. 

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

5. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia, ani żadnych świadczeo za swoją pracę. 

6. Członkowie wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywad kulturalnie i byd 

wzorem dla innych uczniów. 

7. Wolontariusz ma obowiązek respektowad zasady SKW takie, jak: 

1) zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem; 

2) zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy; 

3) zasada troski o los słabszych;  

4) zasada równości; 

5) zasada poufności oraz zachowania dyskrecji; 

6) zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości i szacunku. 

8. Wolontariusz może zostad skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie 

Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza. 

§8 Zadania koordynatora 

1. Rozumie ideę wolontariatu, jest aktywny i nastawiony społecznie, łatwo nawiązuje             

i utrzymuje relacje z innymi ludźmi oraz, przede wszystkim, angażuje się w 

wolontariat dobrowolnie, poświęcając swój czas i energię. 

2. Staje się autorytetem dla wolontariuszy, ich powiernikiem, a także osobą udzielającą 

im wsparcia. 

3. Prowadzi stały nadzór nad pracą wolontariuszy, koordynuje działania poszczególnych 

osób i całej grupy. 

4. Regularnie spotyka się z wolontariuszami, żeby dzielid się doświadczeniami, wspierad 

ich, zbierad informacje o problemach oraz sukcesach w ich działalności. 

5. Jest odpowiedzialny za bezpieczeostwo podopiecznych. 

6. Jego działania mogą byd wspierane przez rodziców uczniów i ich zaangażowanie              

w wolontariat szkolny. 
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7. Utrzymuje stały kontakt z organizacjami i instytucjami, z którymi współpracuje 

wolontariat szkolny. 

8. Tworzy atmosferę zaufania i otwartości. 

9. Daje poczucie bezpieczeostwa, które sprzyja dobrej współpracy. 

10. Organizuje spotkania organizacyjnych, mające na celu zapoznanie młodzieży                         

z planowanymi działaniami oraz przydziałem obowiązków. 

11. Organizuje wspólnie z wolontariuszami  Dzieo Wolontariusza - 5 grudnia. 

12. Przygotowuje roczne sprawozdania z pracy wolontariuszy. 

§9 Formy działalności SKW 

1. Pomoc osobom niepełnosprawnym z naszej szkoły. 

2. Zbiórki pieniężne. 

3. Apele szkolne dotyczące idei pomagania. 

4. Akcje okolicznościowe. 

5. Korepetycje koleżeoskie. 

6. Kiermasze świąteczne. 

7. Zajęcia z pierwszej pomocy. 

8. Wsparcie organizacyjne konferencji, uroczystości szkolnych m.in. powitanie gości, 

oprowadzenie po szkole. 

9. Zbiórka artykułów. 

10. Udział w akcjach charytatywnych. 

11. Współpraca z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi. 

12. Ścisła współpraca z nauczycielami ze szkoły. 

§10 Postanowienia koocowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem……………………….. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu wolontariatu szkolnego 

Karta czasu pracy wolontariusza 

Nazwisko ..............................................................................          

Imię .......................................................................................                                                                                                                        

Rok ........................................................................................ 

 

l.p. Data Nazwa działania Podpis 

wolontariusza 

Ilośd 

godz. 

Potwierdzenie 

wykonania 

działania przez 

opiekuna 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  Liczba godzin ogółem: 

 

   

 

 

…………………………………………………………………….. 

             podpis koordynatora zatwierdzający kartę 

 


