
REGULAMIN SZKOLNEGO WOLONTARIATU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 

Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM.E. J. JERZMANOWSKIEGO 

W WIELICZCE 

 

Podstawa prawna: 

1.Ustawa - Prawo oświatowe art.68 ust.1pkt 9,art. 85 pkt 6 i 7,art.98 ust.1 

 pkt 21/Dz. U. z 2016 r. poz. 59/ 

2.Statut Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce – Rozdział 3, & 27 

                                                         

                                                 Założenia ogólne 

1.Wolontariat to bezinteresowne, dobrowolne i świadome działanie na rzecz 

innych. 

2.Wolontariuszem może być każdy w każdej dziedzinie życia społecznego. 

3.Wolontariat szkolny – inicjatywa dzieci i młodzieży, skierowana do tych, 

którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w szkole, 

poza nią , wspomagać inicjatywy charytatywne i kulturalne. 

4.Samorząd Szkolny koordynuje działania we współpracy z członkami Koła 

Młodych Wolontariuszy. 

 

                                                        Rozdział I  

                                      Cele podejmowanych działań 

1. Zapoznanie dzieci i młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie. 

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. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach. 

8. Angażowanie się w działania na rzecz innych w akcjach charytatywnych. 

 

                                                        Rozdział II 

                                         PRAWA WOLONTARIUSZA 

1. Do szkolnego wolontariatu mogą należeć uczniowie ze Szkoły Podstawowej 

nr 4 w Wieliczce. 

2. Członkowie wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają                     

o sobie. 

3. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy. 

4. Członkowie wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze 

nieutrudniającym uzyskiwania dobrych wyników w nauce. 

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

członków wolontariatu. 

6. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie. 

7. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę. 

 

                                                      Rozdział III 

                                    OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA 

1. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na 

działanie w wolontariacie oraz podpisać zobowiązanie wolontariusza. 

2. Członkowie wolontariatu 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. 

5. Członkowie wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać 

kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów. 

 

                                                      Rozdział IV 

                                NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY 

1.Wolontariusze mogą być nagradzani poprzez: 

a/ wyrażenie uznania słownego, 

b/ pochwałę na apelu szkolnym, 

c/wystawienie oceny cząstkowej z zachowania w kategorii aktywność 

społeczna, 

d/pisemnej pochwały w zakładce uwagi, 

e/ dyplom za działalność 

f/wpis na świadectwie ukończenia szkoły skutkujący przyznaniem punktów  

od 1-3 punktów 

2.Pochwały i oceny wpisują wychowawcy i wszyscy nauczyciele 

3.Zasady uzyskania punktów na świadectwie: 

1 punkt – Praca na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej. 

2 punkty – Wyróżniające zaangażowanie w pracach na rzecz środowiska 

szkolnego i lokalnego oraz udział w akcjach charytatywnych o szerszym zasięgu 

społecznym. 

3 punkty – Szczególnie wyróżniające , długofalowe  działania  na rzecz różnych 

środowisk oraz udział w licznych akcjach charytatywnych o szerokim zasięgu 

społecznym. 



* Istnieje możliwość przyznania punktów na świadectwie ukończenia szkoły 

za pracę zewnętrzną, pozaszkolną po przedstawieniu zaświadczenia  

Jednostki, Organu – inicjatora danego działania. 

1 punkt – Praca o charakterze wolontaryjnym potwierdzona jednym 

zaświadczeniem wydanym przez organizatora akcji. 

2 punkty – Praca o charakterze wolontaryjnym potwierdzona dwoma 

zaświadczeniami wydanymi przez organizatora akcji. 

3 punkty – Praca o charakterze wolontaryjnym potwierdzona przynajmniej 

trzema zaświadczeniami wydanymi przez organizatora akcji. 

* O przyznaniu punktów decyduje Wychowawca w porozumieniu z Dyrekcją 

Szkoły. 

 

                                                     Rozdział V 

                                          Współpraca z rodzicami 

1.Praca młodych wolontariuszy odbywa się za zgodą i w porozumieniu z ich 

rodzicami. 

2.Rodzice mają możliwość angażowania się w wybrane inicjatywy, czasem 

towarzyszą dzieciom. 

3.Rodzice monitorują prace swoich dzieci i uzyskują niezbędne informacje. 

                                                   


