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Regulamin Szkolnego Wolontariatu 

w  Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej  

w Starym Narcie 

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 59)  

 

I. Postanowienia ogólne 

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

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 skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać 

najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować 

działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy 

charytatywne i kulturalne. 

4. W Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Narcie istnieją następujące organizacje 

działające na rzecz innych: Szkolne Koło Caritas oraz Szkolne Koło PCK. 

5. Są to organizacje działające na terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji i włączające się 

na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno - opiekuńczo – wychowawczą, 

prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe, jak również 

pozarządowe. 

                          „Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, 

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, 

z jakim tej pomocy się udziela.” 

                                                                         Św. Jan Paweł II 
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6. Opiekę nad tymi organizacjami sprawują wyznaczeni przez Dyrekcję Szkoły 

nauczyciele, którzy czuwają nad tym, aby ich działalność była zgodna ze Statutem 

Szkoły i Regulaminem Szkolnego Wolontariatu. Organizują i monitorują pracę 

wolontariuszy.  

7. W ramach działalności charytatywno - opiekuńczo – wychowawczej Szkolne Koło 

Caritas oraz Szkolne Koło PCK współpracują z innymi organizacjami działającymi na 

terenie szkoły m.in. Samorządem Uczniowskim, a także z instytucjami pozaszkolnymi 

takimi jak: Parafia p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nowym Narcie, Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Jeżowem, Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe, Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Bojanowie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu. 

 

II. Cele i sposoby działania 

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

oraz zapoznanie z ideą wolontariatu. 

2. Aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i 

środowiska naturalnego. 

3. Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących 

pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości oraz 

bezinteresowności. 

4. Zwiększanie wrażliwości uczniów na potrzeby innych, na cierpienie, na samotność, na 

choroby i niepełnosprawność. 

5. Tworzenie więzi miedzy uczniami /nauczycielami a środowiskiem lokalnym oraz 

kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich. 

6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, współdziałanie uczniów  

i wzajemne wspieranie się. 

7. Rozpoznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, np. pomoc  

w odrabianiu lekcji w świetlicy szkolnej.  

8.  Podejmowanie działań na terenie szkoły (akcje wewnętrzne) oraz w środowisku 

lokalnym (akcje zewnętrzne). 

9.  Propagowanie idei wolontariatu w szkole. 
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III. Prawa wolontariusza 

1. Do grona wolontariuszy może dołączyć każdy uczeń na dowolnym etapie edukacyjnym. 

2. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy. 

3. Wolontariusze mogą podejmować pracę w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole   i 

pomocy w domu oraz własnego odpoczynku. 

4. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekunów lub innych członków 

wolontariatu szkolnego. 

5. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu, uprzedzając 

odpowiednio wcześniej opiekunów wolontariatu szkolnego. 

6. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę. 

IV. Obowiązki wolontariusza  

1. Wolontariusz uczestniczy systematycznie w pracach wolontariatu i spotkaniach w celu 

uzyskania informacji o planowanych działaniach. 

2. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.  

3. Każdy wolontariusz stara się aktywnie włączyć w działalność szkolnego wolontariatu, 

zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności  

i doświadczenie. 

4. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.  

5. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom. 

6. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę. 

7. Każdy wolontariusz stara się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być 

wzorem dla innych uczniów. 

8. Do działań poza terenem szkoły uprawnieni są uczniowie klas 7 i 8 po przedstawieniu 

pisemnej zgody rodziców. 

9. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie 

Regulaminu Szkolnego Wolontariatu.  
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V. Nagradzanie wolontariuszy 

1. Członkowie wolontariatu mogą być nagradzani poprzez: 

 wręczenie dyplomów, listów pochwalnych, 

 wyrażenie uznania słownego, 

 pochwała na forum szkoły, 

 przyznanie punktów zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, 

 w przypadku uczniów kończących 8 klasę szkoły podstawowej-  

poświadczenie o stałym zaangażowaniu w pracę społeczną w formie wpisu na 

świadectwie szkolnym (zgodnie z Rozporządzeniem MEN).  

 

2. Wolontariusze są rozliczani za udział w działaniach szkolnych i pozaszkolnych. 

     Proponowane działania to: 

 kiermasze szkolne (udział, własna organizacja), zbiórki darów rzeczowych,   

 pomoc na terenie szkoły (w świetlicy, w bibliotece, pełnienie dyżurów przy 

sklepiku, organizowanie młodszym kolegom zabaw na przerwach- „Przerwa z 

Wolontariuszem”, wspieranie nauczycieli klas młodszych- „Czytanie 

młodszym dzieciom”), 

 pomoc w organizacji uroczystości szkolnych (Święto Szkoły, Piknik Rodzinny 

itp.), 

 udział w akcjach charytatywnych, 

 organizacja wydarzeń sportowo – kulturalnych,  

 reprezentowanie szkoły na zewnątrz itp. 

3. Wolontariusz, który podejmie się realizacji zadania poza szkołą jest zobowiązany 

przedstawić podpisane zaświadczenie z instytucji, której działanie wspierał. 

 

4. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności 

wolontariusza. 

 VI. Działalność informacyjna 

 strona internetowa szkoły 

 informacje na gazetce Szkolnego Wolontariatu  

 plakaty okazjonalne na terenie szkoły   


