
Wolontariat w Szkole 

 

Regulamin 

 

 

I. Postanowienia ogólne. 

 

Wolontariat – to bezpłatne i dobrowolne działanie na rzecz 

potrzebujących, wykraczające poza więzi rodzinne, koleżeńskie  

i przyjacielskie. 

 

Wolontariusz - to osoba dobrowolnie i bezinteresownie 

pomagająca innym. Wolontariuszem może być każdy uczeń i może 

pracować wszędzie, gdzie taka pomoc jest potrzebna.  

 

Wolontariat w Szkole – to inicjatywa skierowana do uczniów, 

którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na 

potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym  

i lokalnym, wspomagać różnego rodzaju akcje prospołeczne  

i charytatywne.  

Wolontariat w szkole działa na terenie szkoły pod nadzorem 

dyrektora. Włącza się również w działalność charytatywną, 

opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez szkołę w porozumieniu 

z organizacjami samorządowymi i pozarządowymi.  

 

Szkolne Koło Wolontariatu – to zespół uczniów, którzy 

pomagają w koordynowaniu działań Wolontariatu w Szkole, 

przedstawiają pomysły i inicjują działania w porozumieniu  

z opiekunami koła i pozostałymi organizacjami uczniowskimi.  

 

Opiekę nad Szkolnym Kołem Wolontariatu sprawują wyznaczeni 

przez Dyrektora Szkoły koordynatorzy – opiekunowie. Czuwają oni, 

aby działalność koła była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem 

Wolontariatu w Szkole. Zajmują się sprawami organizacyjnymi oraz 

są łącznikami pomiędzy uczniami a dyrektorem szkoły.  

 



II. Cele i działania. 

 

 

1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu promującą czynną, 

dobrowolną i bezinteresowną pomoc innym. 

 

 2. Kształtowanie postaw wyrażających wrażliwość, otwartość, 

życzliwość i zaangażowanie wobec słabszych i potrzebujących 

pomocy 

 

3.  Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz 

środowiska szkolnego i lokalnego oraz wspieranie jej w ich realizacji.  

 

4. Dostrzeżenie/identyfikacja konkretnych potrzeb najbliższego 

środowiska: świetlica szkolna, biblioteka, inne zajęcia wymagające 

wsparcia nauczyciela.   

 

5. Promowanie i wspomaganie ciekawych i twórczych inicjatyw 

młodzieży szkolnej na rzecz otoczenia: społeczeństwa, planety.  

 

 

III. Obszary działania. 

 

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa podstawowe 

obszary:  

 

1. Środowisko szkolne. Zaangażowanie w działania na terenie szkoły  

i na rzecz szkoły: 

 

- organizowanie pomocy koleżeńskiej, 

  

- proponowanie, wspieranie i realizowanie akcji wolontariatu  

w środowisku szkolnym, 

 

- współpraca ze świetlicą: pomoc słabszym uczniom w nauce, zajęcia 

integracyjne, zabawa z młodszymi uczniami, 

 

- współpraca z Samorządem Uczniowskim. 



UWAGA 

 

Akcja – to dobrowolne działanie w ogłoszonym ogólnodostępnym 

wydarzeniu organizowanym w szkole lub przez szkołę. 

 

 

Akcją nie jest przygotowanie i udział w apelach i innych 

uroczystościach szkolnych oraz reprezentowanie szkoły  

w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych. 

Osiągnięcia i zaangażowanie w tym zakresie są promowane w postaci 

wyższej oceny z przedmiotu lub zachowania.  

 
 

2. Środowisko lokalne: 

 

- włączanie się w akcje charytatywne i prospołeczne organizowane 

przez instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne, 

 

- wspieranie istniejących i działających ustawicznie instytucji: 

przedszkola, świetlice środowiskowe, domy pomocy społecznej, 

domy dziennego pobytu dla osób starszych, schroniska dla zwierząt, 

 

- opieka nad miejscami pamięci, pomnikami, cmentarzami, 

 

- dbanie o środowisko naturalne, sadzenie drzew, kwiatów, opieka nad 

terenami zielonymi  

 

 

 

IV. Wolontariusze. 

 

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym. To 

osoba życzliwa, bezinteresowna, wykazująca troskę o człowieka, 

relacje społeczne i środowisko naturalne.  

 



2. Uczestnikami Wolontariatu w Szkole mogą być uczennice  

i uczniowie, którzy przedłożyli opiekunom pisemną zgodę rodzica 

lub opiekuna prawnego na tego typu zaangażowanie. 

 

3. Najważniejszą zasadą wolontariatu jest dobrowolność  

i bezinteresowność. 

 

4. Działania wolontariatu odbywają się w czasie wolnym od zajęć 

szkolnych. 

 

5. Uczestnicy Wolontariatu w Szkole powinni planować  

i podejmować działania w takich ramach czasowych, aby nie 

przeszkadzało to w nauce, zajęciach pozalekcyjnych i pomocy  

w domu. 

 

6. Wolontariusz przestrzega zasad zawartych w Regulaminie 

Wolontariatu w Szkole.  

 

7. Członek Koła Wolontariatu:  

 

- uczestniczy w pracy Koła Wolontariatu, 

 

- jest aktywny, zgłasza własne propozycje i inicjatywy, 

 

- wykorzystuje swoje zdolności i doświadczenie w czasie 

podejmowania akcji, 

 

- promuje idee wolontariatu i jest przykładem dla innych. 

 

8. Uczestnictwo w działaniach Wolontariatu w Szkole i aktywność w 

Kole Wolontariatu są dobrowolne i można się z nich w każdej 

chwili wycofać.  

  

 

  

V. Prawa i obowiązki wolontariuszy. 

 

1. Każdy wolontariusz ma prawo do: 



 

- jasno określonego zakresu obowiązków 

 

- zwrócenia się o pomoc do opiekunów i kolegów 

 

- zgłaszania nowych pomysłów 

 

- rozwijania umiejętności i nabywania doświadczenia. 

 

2. Każdy wolontariusz ma obowiązek: 

 

- traktowania podejmowanych działań z wielką odpowiedzialnością 

 

- sumiennego i rzetelnego podejścia do swojej pracy 

 

- uczestniczenia w spotkaniach i szkoleniach, pomagających 

skutecznie i bezpiecznie działać.  

 

 

VI. Nagradzanie wolontariuszy. 

 

1. Pochwała Dyrektora Szkoły na forum szkoły i na stronie 

internetowej. 

 

2. Przyznanie dyplomu.  

 

3. Pochwała w obecności zespołu klasowego. 

 

4. Pochwała opiekuna Wolontariatu w Szkole z wpisem do dziennika. 

 

5. Pisemne podziękowanie dla rodziców lub opiekunów prawnych. 

 

6. Wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach 

wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa.  

 

 



UWAGA 
 

• wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który 

SYSTEMATYCZNIE przez dwa lata nauki brał udział w 

przynajmniej dwóch akcjach szkolnych i dwóch akcjach 

pozaszkolnych, 

 

• zaświadczenie z akcji szkolnych wydają pracownicy szkoły: 

biblioteka, świetlica, nauczyciele organizujący wydarzenie,  

 

• zaświadczenie z akcji pozaszkolnych wolontariusz dostarcza  

w formie pisemnego potwierdzenia przez instytucję organizującą 

działanie w terminie określonym przez opiekuna Wolontariatu  

w Szkole;   

 

Zaświadczenie musi zawierać: 

 

a. Imię i nazwisko wolontariusza,  

 

b. Rodzaj, termin i czas trwania aktywności, 

 

c. Datę i czytelną pieczęć instytucji oraz podpis osoby upoważnionej 

 

d. Informację, że praca ucznia miała charakter wolontariatu i uczeń nie 

otrzymał z tytułu jej wykonania żadnej gratyfikacji. 

 

 

VII. Struktura Wolontariatu w Szkole. 

 

1. Na czele Wolontariatu w Szkole stoją opiekunowie koordynatorzy 

wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły i bezpośrednio mu 

podlegający. 

 

2. Uczestnicy Wolontariatu w Szkole i ich opiekunowie ściśle 

współpracują z zespołem nauczycieli. 

 



3. Koło Wolontariatu to kilkuosobowy zespół składający się  

z przedstawicieli wolontariuszy. Wspomaga on koordynatorów  

w planowaniu rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów 

– wolontariuszy. 

 

VIII. Zadania koordynatorów. 

 

1. Planowanie działalności i ustalanie harmonogramu prac 

wolontariuszy. 

 

2. Nawiązywanie kontaktów i współpraca z instytucjami 

potrzebującymi wsparcia. 

 

3. Ustalanie terminów spotkań uczestników działań. 

 

4. Reprezentowanie wolontariuszy. 

 

5. Przyjmowanie i odwoływanie wolontariuszy i członków Koła. 

 

6. Kontakt z Dyrekcją Szkoły. 

 

7. Animacja, monitorowanie działań, dobór zadań. 

 

 

IX. Metody ewaluacji. 

 

1. Sprawozdanie z pracy Wolontariatu w Szkole. 

 

2. Ankieta dla wolontariuszy. 

 

3. Rejestr akcji charytatywnych i instytucji, w których są obecni 

wolontariusze. 

 

4. Podziękowania od osób i instytucji. 

 

 

X. Postanowienia końcowe. 

 



1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Wolontariatu  

w Szkole i Koła Wolontariatu.  

 

2. Rozwiązania wolontariatu w Szkole może dokonać tylko Dyrektor 

Szkoły. 

 

3. Samorząd Uczniowski aktywnie wspiera działania Wolontariatu  

w Szkole.  

 

 

 

 

 

  


