
Regulamin Szkolnego Wolontariatu 

 przy Szkole Podstawowej nr 3 w Piastowie 

  

I. Postanowienia ogólne 

  

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

więzi rodzinne oraz koleżeńsko-przyjacielskie. 

2. Wolontariusz działa na zasadach wolontariatu. 

3.Wolontariuszem może zostać każdy uczeń SP 3, chętny do udziału w wydarzeniach wolontariackich 

organizowanych przez szkołę. 

4. Udział w wydarzeniach jest zupełnie dobrowolny. Mimo tego uczeń w trakcie trwania akcji nie 

może opuścić swojego stanowiska bez wcześniejszego ustalenia i zgody koordynatora lub opiekuna. 

5. Opiekę nad wolontariuszami uczestniczącymi w danych wydarzeniach sprawują koordynatorzy – 

nauczyciele, którzy nadzorują ich pracę i im pomagają. 

6. Opieka nad wolontariuszami rozpoczyna się w momencie przystąpienia do zbiórki (sprawdzenie 

obecności). 

7. Opiekun wolontariatu ma prawo do wykluczenia ucznia/uczniów z uczestnictwa w kolejnych 

akcjach organizowanych przez szkołę z powodu niekulturalnego zachowania, braku dyscypliny lub 

braku zaangażowania uczestnika w dane wydarzenie. Wykluczenie w zależności od zachowania 

ucznia może być czasowe lub nieodwołalne. 

8. Uczeń przed przystąpieniem do wybranego wydarzenia musi przynieść zgodę rodzica/opiekuna 

prawnego. 

9. Wolontariusz ma prawo do wpływania na działania Zespołu ds wolontariatu poprzez zgłaszanie 

własnych inicjatyw oraz pomysłów, do promocji idei wolontariatu w szkole i swoim otoczeniu. 

10.Wolontariusz ma obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa, po wcześniejszym 

zaznajomieniu się z treścią regulaminów wydarzeń, spotkań organizowanych przez koordynatorów, 

aktywnego angażowania się w działania związane z wolontariatem, wywiązywania się z podjętych 

obowiązków najlepiej jak potrafi. 

  

II. Zadania koordynatorów 

1. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów - wolontariuszy. 

2. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia o charakterze 

wolontarystycznym. 

3. Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy. 

4. Reprezentowanie wolontariuszy 

5. Kontakt z Dyrekcją Szkoły. 

6. Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań, wspomaganie i pomaganie uczniom-

wolontariuszom. 

7. Promocja idei wolontariatu w szkole. 

8. Prowadzenie Kart Wolontariatu (wydarzenie, organizator, liczba uczniów, imię i nazwisko, liczba 

godzin, uwagi). 

  

III.  Cele i sposoby działania 

1. Zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, w ten sposób 

praktyczne zapoznanie ich z ideą wolontariatu. 

2. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości 

i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności. 

3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia 

kulturalnego i środowiska naturalnego a także czerpanie przyjemności z bezinteresownego działania. 

4. Łączenie na poziomie szkoły młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami 

pomocy jej oczekującymi. 



5. Przygotowanie uczniów do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego 

i lokalnego. 

6. Wspieranie ciekawych inicjatyw wśród młodzieży szkolnej. 

7. Promocja idei wolontariatu w szkole. 

8. Rozwój uczniów pod względem społecznym – interakcje, kulturalnym – sposoby zachowań 

altruistycznych – pomoc bezwarunkowa. 

9. Organizacja spotkań podsumowujących raz do roku. 

  

IV. Formy działania wolontariackiego w SP 3 

- zbiórki darów rzeczowych 

- udział w akcjach charytatywnych 

- udział w wydarzeniach sportowo – kulturalnych 

-  organizacja wydarzeń sportowo – kulturalnych. 

  

V. Nagradzanie wolontariuszy 

1. Pochwała opiekuna z wpisem do dziennika elektronicznego w kategorii - aktywność. 

2. Pochwała Dyrektora Szkoły. 

3. Dyplom za działalność wolontariacką w danym roku szkolnym. 

4. Wpis na świadectwo szkolne – po wypracowaniu minimum wytyczonych zadań. 

5. Nagradzanie wolontariuszy odbywa się w ramach obchodów kończących rok szkolny. 

6. Symboliczne nagradzanie wolontariuszy ma przede wszystkim motywować, podkreślać uznanie 

dla działalności wolontariusza oraz zachęcać do udziału w kolejnych wydarzeniach. 

  

VI. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczniów SP 3 uczestniczących w akcjach wolontariackich 

organizowanych przez Szkołę. 

2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Zespołu ds. wolontariatu oraz 

lidera. 

3. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 

4. Samorząd Szkolny oraz Wolontariusze aktywnie wspierają swoje działania. 

  

Koordynatorzy- opiekunowie wolontariatu w roku szk. 2021/2022 

 

Dorota Kowalska-Paszko 

Magdalena Ługowska 

Magdalena Mazurczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kodeks etyczny 

wolontariusza 
Wolontariusz powinien: 
Być pewnym 

Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom. 

 

Być przekonanym. 

Nie oferuj swojej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co 

robisz. 

 

Być lojalnym 

Zgłaszaj sugestie, nie "uderzaj" w innych. 

 

Przestrzegać zasad 

Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może się okazać, że mają swoje 

uzasadnienie. 

 

Mówić otwarcie 

Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i 

frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę 

stwarzającą problemy. 

 

Chętnie się uczyć 

Rozszerzaj swoją wiedzę. Nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze 

wykonywanej pracy. 

 

Stale się rozwijać 

Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy. 

 

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą 

Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego się od 

Ciebie oczekuje. 

 

Być osobą, na której można polegać 

Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj 

obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić. 

 

Działać w zespole 

Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Postać samotnika działającego na własną 

rękę jest mało skuteczna 



 
Załącznik do Regulaminu 

 

Zgoda Rodziców 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział córki/syna ........................................................w pracach wchodzących 

w zakres Szkolnego Wolontariatu. 

Niniejszym oświadczam, że zobowiązuję się zapoznać z Regulaminem Szkolnego Wolontariatu przy 

Szkole Podstawowej nr 3 w Piastowie 

 

 

 

..........................      …………………………………… 

data 

podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji działalności 

Szkolnego Wolontariatu (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz 

883). 
 

 

................................................. 

Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 


