
Regulamin wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 1 

im. Olofa Palmego w Józefowie 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

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

poza więzi rodzinne. 

2. Wolontariusz pomaga najbardziej potrzebującym, inicjuje działania w środowisku 

szkolnym i lokalnym. 

3. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń kl. IV-VIII, który chce służyć innym, po 

złożeniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów. 

4. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko 

szkolne i środowisko lokalne. 

5. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Józefowie, a 

wolontariuszem może zastać każdy uczeń szkoły. 

§ 2 

Cele ogólne 

1.  Kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych. 

2.  Niesienie pomocy innym poprzez akcje charytatywne. 

3. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej. 

4.  Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego przez uczniów. 

5.  Diagnozowanie potrzeb w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa w wolontariacie 

1. Na czele wolontariatu stoi nauczyciel - koordynator. 

2. Wolontariusze wywiązują się sumiennie z podjętych działań, nie zaniedbując przy tym 

obowiązków szkolnych. 

3. Chęć udziału w poszczególnych działaniach wolontariusze zgłaszają nauczycielowi 

organizującemu daną akcję. 

4. Udział ucznia w działaniach prowadzonych na terenie szkoły lub organizowanych czy 

koordynowanych przez szkolę odnotowuje na  Karcie Wolontariusza nauczyciel, który był za 

nie odpowiedzialny, podając liczbę wypracowanych godzin oraz rodzaj i termin 

wykonywanej pracy.  Godziny pracy wolontariusza wpisane na Karcie Wolontariusza, która 

jest dowodem realizacji działań, są zatwierdzane na koniec każdego roku szkolnego przez 

nauczyciela koordynatora. Uczeń dba o kartę i pilnuje wpisów. Zgubienie karty powoduje 

wyzerowanie czasu. 

5. Działania wolontariusza w środowisku szkolnym: 

- pomoc w bibliotece 

- pomoc w świetlicy szkolnej 

- włączanie się w organizację różnych imprez szkolnych i akcji charytatywnych 



organizowanych na terenie szkoły. 

6. Uczeń może także podejmować działania w ramach wolontariatu poza szkołą. Niezbędne 

jest jednak w takim wypadku dostarczenie szkolnemu koordynatorowi zaświadczenia 

potwierdzającego wykonaną pracę. Zaświadczenie musi zawierać nazwę placówki/instytucji, 

pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, okres, w którym 

wolontariusz angażował się w pomoc oraz liczbę zrealizowanych przez niego godzin. 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. Uczniowie otrzymują na świadectwie końcowym w klasie VIII wpis o podjętych 

działaniach w ramach wolontariatu. 

2. Punkty przyznaje Komisja, w skład której wchodzą: pedagog, koordynator wolontariatu i 

wychowawca.  

3. Warunkiem otrzymania wpisu na świadectwie jest zebranie udokumentowanych 40 godzin 

pracy na rzecz wolontariatu. Wyjątek stanowią uczniowie obecnych klas ósmych, którzy 

powinni wykazać 20 godzin wolontariatu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


