
Regulamin wolontariatu organizowanego  
w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  

w Lusówku  

 

                     I. Postanowienia ogólne 

 

1.Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz 
innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 

2.Wolontariusz  to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca 
innym : 

 a) to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu; 

 b) to uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, 
gdzie jest ona potrzebna; 

 c) może podejmować pracę wolontariacką w wymiarze, który nie utrudni 
mu nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych; 

 d) kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia 
pomocy, troską o innych; 

 e) wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań; 

 f) systematycznie uczestniczy w spotkaniach i warsztatach dla 
wolontariuszy; 

 g) stara się aktywnie włączyć w działania na rzecz innych oraz 
wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne 
propozycje i inicjatywy; 

h) swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie 
reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych; 

 i) może zostać wykluczony z kolejnych działań za niewywiązywanie się 
z podjętych wcześniej zobowiązań; 

 3. Wszelkie akcje wolontariatu skierowane są do społeczności szkolnej. 
Nauczycieli, rodziców i uczniów szkoły podstawowej, którzy chcą 
pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby 
środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, 
wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne. Jest ono 
wspólnotą całkowicie nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy chcą 
pomagać innym.   



4.Działania na terenie szkoły odbywają się za zgodą dyrektora. 
Organizują je nauczyciele z zespołu do spraw wolontariatu, mogą być 
oddolną inicjatywą uczniów lub włączaniem się w zaproszenia do udziału 
w akcjach zaprzyjaźnionych organizacji np. Hospicjum Palium, czy 
Redemptoriss Missio z Poznania, albo lokalnej Fundacji Mama z Mamą. 

5.Opiekę nad poszczególnymi akcjami sprawuje nauczyciel wyznaczony 
i odnotowany wcześniej w planie zespołu do spraw wolontariatu. W 
pojawiających się w ciągu roku szkolnego akcjach okazjonalnych – 
chętni nauczyciele. Karty wycieczek na wyjazdy wolontariuszy akceptuje 
Dyrektor Szkoły. 

 

        II. Członkowie szkolnego wolontariatu 

 

1.Wolontariuszem, obok  opiekunów, może być uczeń od klasy IV do 
klasy VIII, wyrażający chęć niesienia bezinteresownej pomocy osobom i 
instytucjom potrzebującym, posiadający zgodę rodziców do udziału w 
konkretnych akcjach. 

2.Wolontariusz powinien: 

a) rzetelnie wykonywać zadania, których się podejmuje, 

b) być odpowiedzialny za swoje działania, systematyczny, dokładny 
i solidny w tym co robi, 

c) brać czynny udział w działaniach, do których się zgłosił, 

d) być punktualny i słowny, umieć planować swój czas, nie zaniedbywać 
swoich codziennych  obowiązków, 

e) stanowić wzór osoby wrażliwej i odpowiedzialnej, kierującej się  
w swojej pracy dobrem osoby, której udziela bezinteresownej pomocy 

f) być czujnym na nieszczęście i krzywdę drugiego człowieka, 

g)dbać o dobre imię wolontariusza, 

h) swoją postawą propagować ideę bezinteresownej pomocy drugiemu 
człowiekowi.  

  

 III. Cele szkolnego  wolontariatu 

 

1.Zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu; 



 2.Angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc 
innym; 

 3.Promowanie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości 
na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności 
w podejmowanych działaniach 

4.Organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, 
społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz 
lokalnym; 

 5.Pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o 
charakterze wolontariackim w działania pozaszkolne, promowanie i 
komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, 
akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;  

6.Wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 

7.Promowanie idei wolontariatu ,pomoc rówieśnikom w trudnych 

sytuacjach: 

8. Angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych 

cyklicznych imprezach o charakterze charytatywnym. 

9 .Promocja idei wolontariatu w szkole. 

 

IV. Prawa wolontariusza 

1.Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw. 

2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie 
utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu oraz własnego 
odpoczynku. 

3.Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych 
pracowników szkoły. 

4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz 
opinii o wykonanej pracy. 

 5. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku z 
realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego 
przekonaniami. 

6.Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy charytatywnej, do której 
się zgłosił, uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekuna tej konkretnej 
akcji. 



 

V. Obowiązki wolontariusza 

 

1.Wolontariusze muszą otrzymać pisemną zgodę rodziców lub prawnych 
opiekunów na udział w działaniach zaproponowanych przez szkołę. 

2. Wolontariusze są słowni i wywiązują się z powierzonych sobie zadań. 

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

5.Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie wzajemnie. 

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

 

VI. Nagradzanie wolontariuszy 

 

1. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający 
uznanie dla działalności wolontariusza. 

 2.Uczeń, który jest wolontariuszem i realizuje określone zadania może 
mieć przyznaną pochwałę w ocenie zachowania. 

3.Uczniowie otrzymują wpisy za działalność wolontaryjną na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej.  

 
VII. Obszary działania szkolnego wolontariatu 

 
1.Środowisko szkolne: 

- udział w akcjach i imprezach organizowanych na terenie szkoły, 

- współpraca z Samorządem Uczniowskim, 

- publikowanie informacji o przeprowadzonych akcjach przez 
wolontariuszy na stronie internetowej szkoły, facebooku szkolnym oraz 
lokalnej gazecie.  

2.Środowisko pozaszkolne: 

- udział w akcjach charytatywnych wspierających fundacje, 
stowarzyszenia i organizacjepozarządowe, 



- współpraca ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt  
w Przyborówku,  
- współpraca z Gminą Tarnowo Podgórne 

 
 
 

VIII. Działalność informacyjna 

1. Artykuły na stronie internetowej szkoły, w lokalnych mediach oraz w 
gazetce szkolnej, 

2. Plakaty okazjonalne na terenie szkoły. 

  

IX. Postanowienia końcowe 

 

1.Regulamin obowiązuje wszystkich  uczestników szkolnego 
wolontariatu. 

 

 

Opracowała Renata Kudłaszyk 

Przewodnicząca zespołu do spraw wolontariatu 

 


