
 

 

 

 

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

to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli si� z innymi." 

Jan Paweł II 

 

 

 

 

REGULAMIN 

 

SZKOLNEGO 

 

WOLONTARIATU 

 

W SP7 w POZNANIU 

 

 

Podstawa prawna: 

 

· Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo o�wiatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59). 

· Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalno�ci po�ytku publicznego i o wolontariacie 

(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm). 

  



 

2 
 

 

 

 

Motto: 

„Najlepsz� drog� do odnalezienia samego siebie jest zagubienie si� w słu�eniu innym” 

                                                                              Ghandi 

 

 

Wst�p 

 

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaanga�owanie społeczno�ci szkoły nauczycieli, 

uczniów i rodziców na rzecz potrzebuj�cych. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec  

drugiego człowieka. Okres nauki w szkole jest najwła�ciwszy dla kreowania postaw 

altruistycznych. Wykorzystuj�c otwarto�ć i ciekawo�ć �wiata młodego człowieka poprzez 

Wolontariat mo�na pozytywnie wpłyn�ć na jego rozwój.  

Staramy si�, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaanga�owania, kierowali si� 

wra�liwo�ci� i trosk� o drugiego człowieka. Wolontariat równie� rozwija w�ród młodzie�y 

postaw� alternatywn� dla konsumpcyjnego stylu �ycia i uzale�nie�. Stwarza okazj� 

do wyszukiwania autorytetów i budowania �wiata warto�ci, pomaga w rozwijaniu 

zainteresowa�, w szukaniu po�ytecznej formy sp�dzania czasu wolnego. Podejmowana przez 

uczniów-wolontariuszy aktywno�ć wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowo�ci, jest wa�na 

i po��dana ze wzgl�du na wymiar edukacyjno-wychowawczy. 
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1. Postanowienia ogólne 

 

 

Wolontariat - to bezpłatne, �wiadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebuj�cych, 

wykraczaj�ce poza wi�zi rodzinno - kole�e�sko - przyjacielskie. 

Wolontariusz - to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagaj�ca innym. Wolontariuszem 

mo�e być praktycznie ka�dy i mo�e pracować wsz�dzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. 

Szkolny Wolontariat jest inicjatyw� skierowan� do uczniów, którzy chc� słu�yć najbardziej 

potrzebuj�cym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w �rodowisku 

szkolnym i lokalnym oraz wspomagać ró�nego typu inicjatywy charytatywne. 

Szkolny Wolontariat działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora i wł�cza si� 

w działalno�ć charytatywno-opieku�czo–wychowawcz� prowadzon� przez szkoł� i zwi�zane 

z ni� organizacje samorz�dowe jak równie pozarz�dowe. 

Opiek� nad Wolontariatem sprawuj� wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły nauczyciele - 

koordynatorzy, którzy czuwaj� nad tym, aby działalno�ć wolontariuszy była zgodna 

ze Statutem Szkoły i Regulaminem Wolontariatu. Opiekunowie zajmuj� si� sprawami 

organizacyjnymi, a tak�e s�  ł�cznikami mi�dzy uczniami a Dyrektorem Szkoły. 

 

 

 

2. Cele i sposoby działania  

 

 

1. Przygotowanie młodzie�y do podejmowania działa� na rzecz �rodowiska szkolnego 

i lokalnego poza godzinami obowi�zkowych zaj�ć lekcyjnych 

2. Zaanga�owanie młodzie�y do czynnej, długofalowej, dobrowolnej i bezinteresownej 

pomocy innym. 

3. Rozwijanie w�ród młodzie�y szkolnej postawy zaanga�owania na rzecz potrzebuj�cych 

pomocy, otwarto�ci i wra�liwo�ci na potrzeby innych, �yczliwo�ci i bezinteresowno�ci.  

4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzie�y szkolnej. 

5. Promocja idei wolontariatu w szkole i �rodowisku lokalnym. 

6. Rozeznanie konkretnych potrzeb w najbli�szym �rodowisku, np. praca w �wietlicy 

szkolnej i pomoc nauczycielom w organizowaniu zaj�ć ró�nego typu. 
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7. Udział w uroczysto�ciach szkolnych i �rodowiskowych (spoza przydziału obowi�zkowego 

dla ka�dej z klas, wynikaj�cego z kalendarza imprez szkolnych). 

8. Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzie�owymi.  

9. Prowadzenie szkole� i warsztatów dla wolontariuszy, dbanie o ich nieustanny rozwój, 

zapoznanie z ide� wolontariatu. 

10. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Szkoła Podstawowa nr 7 w Poznaniu. 

 

 

 

3. Obszary działania 

 

 

Aktywno�ć wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: �rodowisko szkolne 

i �rodowisko lokalne.  

Zakłada zaanga�owanie dzieci i młodzie�y do działa�: 

· na terenie szkoły i na rzecz szkoły: 

o Samorz�d Uczniowski (opiekun), 

o Caritas (opiekun), 

o PCK (opiekun), 

o �wietlica Szkolna (kierownik), 

o Biblioteka (opiekunowie) 

o klasy 0-III – organizowanie pomocy kole�e�skiej i udział w akcjach wolontariatu 

(wychowawcy), 

o klasy IV-VIII - organizowanie pomocy kole�e�skiej i udział w akcjach wolontariatu 

organizowanych przez wychowawc�), 

o pomoc przy organizacji imprez sportowych poza godzinami obowi�zkowych zaj�ć 

w szkole (nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy i inni), 

o pomoc przy organizacji konkursów, zawodów itp. (nauczyciele przedmiotów); 

 

· poza terenem szkoły  

o akcje charytatywne wspieraj�ce instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby 

prywatne koniecznie zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły oraz koordynatora 

wolontariatu.  
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4. Wolontariusze 

Prawa: 

1. Do Szkolnego Wolontariatu mo�e nale�eć ka�dy ucze� SP 7 w Poznaniu 

2. Członkowie Wolontariatu pracuj� na rzecz innych, ale nie zapominaj� o sobie. 

3. Wolontariusz ma prawo mieć jasno okre�lony zakres pracy, decydować o rodzaju 

i cz�stotliwo�ci działa�, jakie wykonywać b�dzie w ramach porozumienia. 

4. Członkowie Wolontariatu mog� podejmować prace w wymiarze nieutrudniaj�cym nauki  

w szkole i pomocy w domu.  

5. Wolontariusze mog� liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków 

wolontariatu.  

6. Ka�dy mo�e przyst�pić do szkolnego wolontariatu jak i z niego zrezygnować uprzedzaj�c 

odpowiednio wcze�niej opiekunów wolontariatu szkolnego. 

7. Ka�dy wolontariusz ma prawo do uzyskania pisemnego za�wiadczenia o wykonanej pracy. 

 

Obowi�zki: 

1. Uczniowie musz� przedstawić koordynatorowi wolontariatu pisemn� zgod� rodziców 

/ opiekunów prawnych na działanie w wolontariacie (porozumienie - 2 egz. i kart� 

zapisu). Opiekunowie ponosz� jednocze�nie pełn� odpowiedzialno�ć za podopiecznych. 

2. Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestnicz� w pracach wolontariatu, a tak�e 

w spotkaniach i warsztatach.  

3. Wolontariusze s� słowni i wywi�zuj� si� ze swoich obowi�zków. 

4. Wolontariusze nie otrzymuj� wynagrodzenia ani �adnych �wiadcze� za swoj� prac�.  

5. Członkowie Wolontariatu staraj� si� w szkole oraz poza szkoł� zachowywać kulturalnie 

i być wzorem dla innych uczniów, przestrzegać zasad etyki. 

6. Wolontariusz mo�e zostać skre�lony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie 

Regulaminu Szkolnego Wolontariatu. 
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7. Wszystkie działania podejmowane przez wolontariusza zostaj� potwierdzone przez 

nauczyciela lub pracownika placówki (czytelny podpis) w Karcie Aktywno�ci 

Wolontariusza. 

5. Nagradzanie wolontariuszy 

 

1. Członkowie wolontariatu mog� być nagrodzeni poprzez: 

a) wyra�enie uznania słownego lub pisemnej pochwały, 

b) pochwał� na forum szkoły (dyplom), 

c) uwzgl�dnienie na �wiadectwie działalno�ci na rzecz wolontariatu. 

2. Wolontariusz otrzyma wpis na �wiadectwie  uko�czenia szkoły podstawowej 

(po klasie VIII) na podstawie wpisów w Karcie Aktywno�ci Wolontariusza, pod 

warunkiem udokumentowanej pracy w wymiarze  co najmniej 50 godzin przez cały 

okres edukacyjny. 

3. Za�wiadczenia wydane przez innych organizatorów wolontariatu zostan� uwzgl�dnione po 

wcze�niejszym zatwierdzeniu podejmowanych działa� przez Dyrektora Szkoły i/lub 

koordynatora. 

 

6. Struktura Szkolnego Wolontariatu i zadania koordynatorów 

 

· Na czele Wolontariatu stoj�  koordynatorzy wolontariatu. 

· Członkowie oraz opiekunowie �ci�le współpracuj� z zespołem nauczycieli jak równie� 

bezpo�rednio podlegaj�  Dyrektorowi Szkoły.  

· Spo�ród wolontariuszy wybierani s� liderzy, którzy reprezentuj� dan� klas�.  
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8. Zadania koordynatorów 

· Planowanie rodzaju działalno�ci i harmonogramu pracy uczniów wolontariuszy. 

· Nawi�zywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebuj�cymi wsparcia.  

·  Ustalanie terminów spotka� wolontariuszy.  

·  Reprezentowanie wolontariuszy. 

·  Przyjmowanie i odwoływanie wolontariuszy. 

·  Kontakt z Dyrekcj� Szkoły.  

·  Animacja, monitorowanie działa� uczniów, dobieranie zada�.  

                                                                                                                           

9. Sposoby ewaluacji: 

 

· ankieta dla wolontariuszy; 

· sprawozdanie z pracy Szkolnego Wolontariatu; 

· rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których s� obecni wolontariusze;  

· zdj�cia z imprez; 

· podzi�kowania od osób i instytucji; 

· wywiad z podopiecznymi na temat �wiadczonej pomocy.  

 

10. Postanowienia ko�cowe 

 

1. Regulamin obowi�zuje wszystkich członków Szkolnego Wolontariatu. 

2. O zmianie w regulaminie członkowie Szkolnego Wolontariatu zostan� powiadomieni. 

3. Rozwi�zanie Porozumienia o �wiadczeniu wolontariatu dokonuje si� na podstawie 
porozumienia stron. 

4. Samorz�d Szkolny aktywnie wspiera działania Szkolnego Wolontariatu. 

5. Wolontariusze obchodz� 5 grudnia Mi�dzynarodowy Dzie� Wolontariusza. 


