
REGULAMIN SZKOLNEGO WOLONTARIATU 

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PAWŁA KOJZARA W MNICHU 

  

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1. Wolontariacie  - należy przez to rozumieć  bezinteresowne, świadome i dobrowolne działanie na 

rzecz innych osób,  wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko - przyjacielskie. 

 2. Wolontariuszu - należy przez to rozumieć ucznia Szkoły Podstawowej im. Pawła Kojzara 

w Mnichu, który dobrowolnie i bezinteresownie pomaga innym w każdej dziedzinie życia 

społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. 

Szkolny  Wolontariat jest skierowany do uczniów naszej szkoły, którzy chcą pomagać najbardziej 

potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku 

szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.  Jest wspólnotą 

niezależną politycznie i całkowicie bezinteresowną.  

I. Postanowienia ogólne 

Szkolny Wolontariat jest organizacją młodzieżową działającą na terenie w/w szkoły pod nadzorem 

Dyrektora szkoły włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo – 

wychowawczą prowadzoną przez szkołę. 

Opiekę nad Wolontariatem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora  szkoły koordynator, który czuwa 

nad tym, by działalność była zgodna ze Statutem Szkoły i niniejszym Regulaminem.  

Członkami Szkolnego Wolontariatu może być młodzież szkolna, która respektuje zasady regulaminu. 

Działalność Szkolnego Wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.  

II. Cele  działania 

1. Aktywizowanie młodych ludzi do świadomej , dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym. 

2. Rozwijanie wśród młodzieży postawy  otwartości i wrażliwości na potrzeby innych. 

3. Aktywizowanie młodzieży do  działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze 

regularnym  i akcyjnym. 

4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży. 

5. Promocja idei wolontariatu w szkole. 

6. Kształtowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży, uwrażliwianie na problemy drugiego 

człowieka i włączanie się w ich rozwiązywanie. 

7. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego. 

8. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach. 

9. Zwiększanie samodzielności i efektywności działania młodych ludzi. 

 



III. Formy działania 

Szkolny Wolontariat może realizować swoją działalność poprzez:  

 pomoc w nauce uczniom w świetlicy szkolnej 

 organizowanie zabaw w czasie przerw dla młodszych dzieci 

 spotkania, gazetki, wystawy 

 imprezy kulturalno-charytatywne, spotkania z zaproszonymi gośćmi, imprezy rekreacyjno – 

sportowe, festyny 

 aukcje, udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne organizacje  za zgodą 

Dyrektora szkoły pod nadzorem koordynatora Koła,  

 współpracę z Samorządem Uczniowskim 

IV.    Prawa wolontariusza 

Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw. 

Wolontariusze mogą podejmować działania w szkolnym Wolontariacie w wymiarze nieutrudniającym  

naukę w szkole  i pomoc w domu. 

Wolontariusz może liczyć na wsparcie ze strony koordynatora lub innych członków Wolontariatu 

szkolnego. 

Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem 

pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami. 

Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio 

wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego. 

Wolontariusz przed podjęciem działań w szkolnym wolontariacie  zostaje poinformowany o zasadach  

bezpieczeństwa  i higieny  oraz zostają one zapewnione podczas ich wykonywania. 

V. Obowiązki wolontariusza 

Wolontariusz: 

 a) realizuje cele i przestrzega założeń programowych Szkolnego Wolontariatu 

b) przestrzega zasad zawartych w Regulaminie wolontariatu 

c) systematycznie uczestniczy w pracach wolontariatu 

d) jest słowny i wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób rzetelny i uczciwy 

e) szanuje siebie i służy pomocą innym wolontariuszom 

f) z godnością reprezentuje szkołę i dba o jej dobre imię 

g) szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga 

h) dochowuje tajemnicy dotyczącej podopiecznego 

i) działa w zespole i pomaga innym wolontariuszom 



j) który podczas zajęć lekcyjnych wykonuje działania na rzecz wolontariatu ma obowiązek uzupełnić 

braki  w wiedzy spowodowane tą nieobecnością 

 VI. Nagradzanie wolontariuszy 

1.   Wolontariusze mogą zostać nagrodzeni poprzez: 

a)  wpis uwagi pozytywnej do dziennika elektronicznego 

b)  pochwałę na forum szkoły 

c)  wręczenie nagrody rzeczowej (np. książka) na zakończenie  cyklu kształcenia. 

2. Wszystkie działania podejmowane przez wolontariusza zostają  potwierdzone przez opiekuna lub 

innego nauczyciela poprzez odpowiedni opis i czytelny podpis. 

3. Uczniowie otrzymują punkty za działalność wolontaryjną na Świadectwie Ukończenia Szkoły 

Podstawowej. Zasady ich przyznawania reguluje odrębny dokument „SZKOLNY REGULAMIN 

PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA WOLONTARIAT I DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA SZKOLNEGO”. 

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

wolontariusza. 

 VII. Organizacja 

1. Szkolny Wolontariat bezpośrednio podlega Dyrektorowi  Szkoły,  jako organowi powołującemu 

i nadzorczo-kontrolnemu. 

2. Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa do zawierania porozumień z wolontariuszami 

koordynatorowi  Szkolnego Wolontariatu. 

3. Pracą Szkolnego Wolontariatu kieruje koordynator, do zadań którego należy: 

a)    planowanie kierunków działań 

b)   koordynowanie, nadzorowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy 

c)    wspieranie wolontariuszy w działaniach 

d)   nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami i organizacjami 

e)   inspirowanie członków do podejmowania działań 

f)     reprezentowanie Wolontariatu na zewnątrz 

g)    stały kontakt z Dyrekcją szkoły 

4. Wolontariusz będzie wykonywał świadczenia podczas zajęć dydaktycznych i poza nimi. 

VIII. Postanowienia końcowe                

1.  Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej przez Koordynatora i Dyrektora Szkoły. 

 

 

 

 



SZKOLNY REGULAMIN PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA WOLONTARIAT I DZIAŁANIA NA RZECZ 

ŚRODOWISKA SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW KLAS VII-VIII  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAWŁA KOJZARA W MNICHU 

 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 

1. Uczeń szkoły podstawowej może mieć przyznane trzy punkty w rekrutacji do szkoły 

ponadpodstawowej za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie 

wolontariatu lub działania na rzecz środowiska szkolnego.  

2. Uczeń może uzyskać w/w punkty pod warunkiem systematycznej pracy w ramach wolontariatu lub 

pracy na rzecz środowiska szkolnego w wymiarze co najmniej 60 godzin na przestrzeni w/w etapu 

edukacyjnego, godziny mogą być sumowane z poszczególnych lat działalności.  

3. Uczeń może realizować w/w godziny uczestnicząc w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu 

działającego przy Szkole Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu. Przepracowane godziny 

odnotowuje się w Karcie Aktywności Wolontariusza.  

4. Uczeń może również samodzielnie i aktywnie poszukiwać miejsca, obszaru, placówki/instytucji, 

 w pomoc którym mógłby się zaangażować i realizować zadania wolontariusza poza szkołą.  

5. Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany dostarczyć wychowawcy 

zaświadczenie o odbytym wolontariacie do dnia 1 czerwca danego roku szkolnego. Zaświadczenie ma 

zawierać nazwę placówki/instytucji, pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad 

wolontariuszem, okres, w którym wolontariusz angażował się w pomoc oraz ilość zrealizowanych 

przez niego godzin. 

6. Do wolontariatu zaliczane są: udział w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej, udział 

w Młodzieżowej Radzie Gminy, udział w ZHP. 

6. Punkty przyznaje Komisja, w skład której wchodzą: członkowie komisji socjalnej oraz opiekun 

samorządu.  

7. Propozycję uczniów nagrodzonych zapisem o wolontariacie przedstawia opiekun Szkolnego Koła 

Wolontariatu i Opiekun Samorządu Uczniowskiego na zebraniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.  

8. Rada Pedagogiczna na zebraniu zatwierdzającym klasyfikację roczną zatwierdza zapisy odnotowane 

na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły w części dotyczącej 

szczególnych osiągnięć uczniów. 

 

 



SZKOLNY REGULAMIN PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA WOLONTARIAT I DZIAŁANIA NA RZECZ 

ŚRODOWISKA SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW KLAS VIII  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAWŁA KOJZARA W MNICHU 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 

1. Uczeń szkoły podstawowej może mieć przyznane trzy punkty w rekrutacji do szkoły 

ponadpodstawowej za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie 

wolontariatu lub działania na rzecz środowiska szkolnego.  

2. Uczeń może uzyskać w/w punkty pod warunkiem systematycznej pracy w ramach wolontariatu lub 

pracy na rzecz środowiska szkolnego w wymiarze co najmniej 30 godzin zegarowych (40 lekcyjnych) 

w bieżącym roku szkolnym. 

3. Uczeń może realizować w/w godziny uczestnicząc w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu 

działającego przy Szkole Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu. Przepracowane godziny 

odnotowuje się w Karcie Aktywności Wolontariusza.  

4. Uczeń może również samodzielnie i aktywnie poszukiwać miejsca, obszaru, placówki/instytucji, 

 w pomoc którym mógłby się zaangażować i realizować zadania wolontariusza poza szkołą.  

5. Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany dostarczyć wychowawcy 

zaświadczenie o odbytym wolontariacie do dnia 1 czerwca danego roku szkolnego. Zaświadczenie ma 

zawierać nazwę placówki/instytucji, pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad 

wolontariuszem, okres, w którym wolontariusz angażował się w pomoc oraz ilość zrealizowanych 

przez niego godzin. 

6. Do wolontariatu zaliczane są: udział w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej, udział 

w Młodzieżowej Radzie Gminy, udział w ZHP. 

6. Punkty przyznaje Komisja, w skład której wchodzą: członkowie komisji socjalnej oraz opiekun 

samorządu.  

7. Propozycję uczniów nagrodzonych zapisem o wolontariacie przedstawia opiekun Szkolnego Koła 

Wolontariatu i Opiekun Samorządu Uczniowskiego na zebraniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.  

8. Rada Pedagogiczna na zebraniu zatwierdzającym klasyfikację roczną zatwierdza zapisy odnotowane 

na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły w części dotyczącej 

szczególnych osiągnięć uczniów.  

 

 

 

 



 

 

 

 


