
Regulamin Szkolnego Wolontariatu przy Szkole Podstawowej im.  

Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śl.  

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  

(Dz. U. z dnia 29 maja 2003r.) 

 

§ 1. Postanowienia ogólne.  

1. Wolontariat - to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych lub na rzecz 

społeczności lokalnej, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie. 

2. Wolontariusz- osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy,  

w każdej dziedzinie życia społecznego. 

3. Wolontariat Szkolny - inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą 

pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, 

wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, ekologiczne, przyrodnicze, kulturalne 

(samorząd szkolny, pomoc w nauce pod nadzorem nauczyciela, zajęcia charytatywne pod 

nadzorem nauczyciela szkoły). 

§ 2. Cele i działania. 

1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem.  

2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.  

3.  Kształtowanie postaw prospołecznych.  

4.  Rozwijanie empatii, zrozumienia. 

5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.  

6.  Kształtowanie umiejętności działania zespołowego. 

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

regularnymi/lub akcyjnym. 

8. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach  

§ 3. Prawa wolontariusza. 

1. Do Szkolnego Wolontariatu może należeć każdy uczeń SP w Jaworzynie Śl i uczniowie  

dotychczasowego gimnazjum. 

2. Członkowie Wolontariatu pracują na rzecz innych, ale nie zapominają o sobie.  

3. Wolontariusz ma prawo mieć jasno określony zakres pracy, decydować o rodzaju  

i częstotliwości działań, jakie wykonywać będzie w ramach porozumienia.  

4. Członkowie Wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki  

w szkole i pomocy w domu.  

5.  Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.  

6. Każdy może przystąpić do szkolnego wolontariatu jak i od niego odejść uprzedzając 

odpowiednio wcześniej opiekunów wolontariatu szkolnego.  

§ 4. Obowiązki wolontariusza. 

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

w wolontariacie (porozumienie).  

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, przestrzegać zasad etyki .  

7. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu 

Szkolnego Wolontariatu oraz po miesiącu braku aktywności nieusprawiedliwionej 

nieobecności. 

8.  Wszystkie działania podejmowane przez Wolontariusza zostają potwierdzone przez 

nauczyciela lub pracownika placówki (podpis czytelny).  

§ 5. Nagradzanie wolontariuszy. 

1. Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez:  

1) wyrażenie uznania słownego; 

2)  pochwałę na forum szkoły(dyplom) 

3)  uwzględnienie na świadectwie działalności na rzecz wolontariatu.  

Uczniowie, którzy wyrobią największą ilość godzin otrzymają specjalne wyróżnienie.  

§ 6. Zasady przyznawania punktów za pracę w wolontariacie.  

1. Wolontariusz otrzyma wpis na świadectwie (VIII klasa szkoły podstawowej i III gimnazjum) za 

udział w wolontariacie, pod warunkiem wypracowania w ciągu roku szkolnego 30 godzin.  

2.  Zaświadczenia wydane przez innych organizatorów wolontariatu zostaną uwzględnione 

przez szkołę i napisane na świadectwie szkolnym. 

3. Wolontariusz może wypracować godziny poprzez :  

1) aktywny udział w akcjach charytatywnych, ekologicznych, przyrodniczych lub 

kulturalnych różnego typu.  

2) pomoc w nauce kolegom pod nadzorem nauczyciela, 

3) zajęcia charytatywne, ekologiczne, przyrodnicze lub kulturalne organizowane przez 

szkołę(pod nadzorem nauczyciela szkoły), gminę  

4)  pomoc w organizacji i przeprowadzeniu inicjatyw świetlicy szkolnej oraz biblioteki 

szkolnej  

Załączniki: 

 1. Porozumienie 

2. Karta zapisu wolontariusza  

3. Oświadczenie rodzica  

4. Karta Wolontariusza 

5. Karta aktywności wolontariusza  

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

POROZUMIENIE O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH  

zawarte w dniu ……………………….. pomiędzy Szkolnym Wolontariatem przy Szkole  

Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śl.  reprezentowanym 

przez opiekunów:………………………………………………………………………………………………………………….  

a............................................................................................................................. ......................, 

zwaną/ym w dalszej części Wolontariuszem, zostało zawarte porozumienie następującej treści:  

1) Korzystające i Wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy w zakresie włączania się  

w realizowane przez SP Jaworzyna Śl.  

2) Wolontariusz zobowiązuje się wykonać w ramach porozumienia, w dogodnym dla siebie 

czasie świadczenia zawarte w Regulaminie Szkolnym Wolontariatu.  

3) Wolontariusz oświadcza, że zna i akceptuje jego cele oraz zasady pracy. Zobowiązuje się do  

przestrzegania Regulaminu Szkolnego Wolontariatu oraz sumiennego i bezinteresownego 

wykonywania powierzonych mi zadań.  

4) Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje świadczenie o charakterze  

wolontarystycznym a więc bezpłatnym i dobrowolnym.  

4. Korzystające poinformował wolontariusza o zasadach bezpiecznego i higienicznego 

wykonywania świadczeń oraz takie warunki zapewnia. 

5. Wolontariuszowi przysługuje odszkodowanie z tytułu wypadku przy wykonywaniu 

świadczenia wymienionych w pkt 2 Porozumienia, na zasadach wynikających z odrębnych 

przepisów.  

6. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie  

wykonywanego porozumienia, a zwłaszcza informacji związanych z sytuacją socjalną  

i zdrowotną. 

7.  Korzystający na prośbę wolontariusza, może wydać zaświadczenie ze świadczenia pracy 

wolontarystycznej oraz sprawozdanie z przebiegu pracy wolontariusza po ustaniu niniejszego  

porozumienia. Może wystawić także rekomendacje, którymi wolontariusz będzie mógł 

okazywać się przed innymi organizacjami. 

8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem, zastosowanie mają przepisy 

wewnętrznego regulaminu współpracy z wolontariuszem , kodeksu cywilnego oraz Ustawy 

 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

9. Wolontariusz zapoznał się z przysługującymi mu prawami i obowiązkami zawartymi  

w wewnętrznym „Regulaminie Szkolnego Wolontariatu” .  

10. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron, z podaniem przyczyny, 

 z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.  

11. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

                       KORZYSTAJĄCY                                                                               WOLONTARIUSZ                   

Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śl.                                                  ………………………………………….. 

                                                                                                                               PODPIS RODZICÓW 



                                      

Karta zapisu do wolontariatu w Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śl. 

 

Imię Nazwisko:………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………………. 

Telefon wolontariusza:………………………………………………………………………………. 

E-mail wolontariusza:………………………………………………………………………………… 

Klasa…………………………………………………………………………………………………… 

Wychowawca klasy:……………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko rodziców ( opiekunów prawnych):……………………………………………….. 

Telefon do rodziców ( opiekunów prawnych)………………………………………………………… 

……………………………………………… 

(podpis rodzica/ opiekuna prawnego ) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

W odniesieniu do porozumienia o wykonywaniu przez małoletniego……………………………….. 

nieodpłatnej pracy w ramach wolontariatu na rzecz Szkoły Podstawowej w Jaworzynie ŚL. , 

jako rodzic /opiekun prawny małoletniego oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem 

Szkolnego Wolontariatu oraz z treścią przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., tekst jednolity z dnia 14 lipca 2014 r.( Dz.U. 2014 nr 

0 poz. 1118), Dział III wolontariat. 

 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

……………………………………………. 

 

 


