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Regulamin Szkolnego Wolontariatu przy Szkole Podstawowej                                

im. Janusza Korczaka w Józefosławiu 

Postanowienia ogólne 

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

poza więzi rodzinno- koleżeńskie.                                                                                                  

2. Wolontariusz z SP w Józefosławiu to osoba pracująca dobrowolnie i bezinteresownie,                 

w miarę możliwości pomaga innym w każdej dziedzinie życia społecznego, gdzie pomoc jest 

potrzebna.                                                                                                                                     

3. Wolontariat Szkolny skierowany jest do uczniów, rodziców, nauczycieli, którzy chcą 

pomagać najbardziej potrzebującym.                                                                                                             

4.Wolontariat Szkolny pod kierunkiem koordynatora ma inicjować działania w środowisku 

szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego rodzaju inicjatywy charytatywne, kulturalne oraz 

sportowe. 

Cele i działania. 

1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu na godzinach wychowawczych. Propagowanie 

postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na 

potrzeby innych. 

2. Integracja środowiska szkolnego. 

3. Kształtowanie postaw prospołecznych wśród dzieci                                                                                                         

4. Rozwijanie empatii, zrozumienia i akceptacji zadania do wykonania.                                                       

5. Inspirowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.                                                                          

6. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach życia.                                                                                  

7. Aktywizowanie uczniów do działań na rzecz społeczności szkolnej, lokalnej o charakterze 

regularnym oraz akcyjnym.                                                                                                                           

8. Zwiększenie kreatywności, samodzielności młodych ludzi.                                                                         

Prawa wolontariusza. 

1.Do Szkolnego Wolontariatu może należeć każdy uczeń z SP w Józefosławiu, który 

akceptuje szkolny regulamin wolontariatu.  

2. Wolontariusze mogą podejmować działania w wymiarze godzin, które nie wpłyną na 

pogorszenie nauki w szkole  i pomoc w domu. 

3. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.                                                                

4. Wolontariusze są wspierani ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.                                                                                                                                            

5. Przewidziane są nagrody, dodatkowe punkty z zachowania dla wolontariuszy.                                 

6. Wolontariusz przed podjęciem zadania zostaje poinformowany o zasadach bezpieczeństwa                                                              

i higieny, które zostają zapewnione podczas ich wykonywania.                                                          

7. Wszystkie działania na rzecz Wolontariatu Szkolnego zostają zapisane w e-dzienniku 

(rodzaj pracy, godziny pracy). Istnieje możliwość otrzymania zaświadczeń z niektórych 

aktywności, które są firmowane przez fundacje, organizacje pożytku publicznego, czy kluby 

sportowe.    
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Obowiązki wolontariusza. 

1. Uczniowie przestrzegają zasad zawartych w regulaminie oraz realizują cele i zadania 

szkolnego wolontariatu.                                                                                                              

2. Wolontariusz jest słowny, wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków w sposób 

rzetelny i uczciwy.                                                                                                                                        

3. Wolontariusz godnie reprezentuje szkołę i dba o jego dobre imię.                                                         

4. Wolontariusz jest dyskretny, szanuje pracę i godność osoby, której pomaga.                                       

5. Uczniowie zaangażowani w wolontariat w wyjątkowych sytuacjach podczas zajęć 

lekcyjnych mają obowiązek uzupełnić braki wiedzy, spowodowanej tą nieobecnością.                                                                    

6. Wolontariusz działa w zespole, potrafi dostosować się do zmieniających warunków pracy. 

7. Na każdy organizowany przez szkołę wolontariat niezbędna jest zgoda zainteresowanej 

osoby oraz rodziców/opiekunów, jeśli wolontariat dotyczy uczniów (w załączniku nr 1). 

Systematyczny wolontariat (np. pomoc w nauce, pomoc w świetlicy) należy wpisywać do 

karty wolontariusza (załącznik nr 2).   

 Nagradzanie wolontariuszy.                                                                                                                         

1. Pochwała koordynatora lub wychowawcy klasy.                                                                                     

2. Pochwała na forum klasy i szkoły.                                                                                                      

3. Umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu wolontariatu, na stronie internetowej szkoły, na 

gazetce szkolnej.                                                                                                                                                      

4. Wyróżnienie   najbardziej zaangażowanych wolontariuszy na Gali Wolontariatu Gminy 

Piaseczno.                                                                                                                                                

5. Uwzględnienie na świadectwie ukończenia szkoły informacji o wolontariacie w celu 

uzyskania dodatkowych punktów w czasie rekrutacji. Wpis będzie realny, jeżeli wolontariusz 

przepracuje min. 30 godzin w ostatnich trzech latach pobytu w szkole.                                                                                     

Działalność Szkolnego Wolontariatu.                                               

                                                                                                                                                     

1. Akcje charytatywno- kulturalne różnego rodzaju.                                                                                   

2. Udokumentowana pomoc kolegom, koleżankom w nauce.                                                                   

3. Imprezy rekreacyjno- sportowe, zawody sportowe, festyny, aukcje, loterie.                                       

4. Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych.                                                                                       

5. Współpraca z fundacjami, które działają na rzecz potrzebujących pomocy.                                                                

6. Udział w zbiórkach darów na terenie szkoły, udział w kwestach.  

   Postanowienia końcowe                

     Każda osoba zainteresowana wolontariatem ma obowiązek zapoznania się z regulaminem 

Szkolnego Wolontariatu, działającego przy Szkole Podstawowej w Józefosławiu                                         

i przestrzegania go w momencie podjęcia decyzji o wolontariacie.  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

ZGODA UCZNIA/ UCZENNICY NA UDZIAŁ W 

WOLONTARIACIE 

Uczeń/uczennica Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w 

Józefosławiu ………………………………………………… z 

klasy…………… wyraża zgodę na udział               w wolontariacie 

….………………………………………………………………………………     w terminie 

………………………………….. jednoczenie zobowiązuje się wykonywać dobrowolnie i 

bezpłatnie świadczenia tak, aby nie rzutowało to na naukę w szkole. Wolontariusz oświadcza, 

że zna regulamin Szkolnego Wolontariatu i będzie go przestrzegał. Wolontariusz zobowiązuje 

się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie wykonywanego zadania.  

Data i podpis wolontariusza  

…………………………………………. 

Nr telefonu do kontaktu    

…………………………                                                      

           

ZGODA RODZICA UCZNIA/ UCZENNICY NA UDZIAŁ W WOLONTARIACIE 

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/ mojego syna……………………………................. 

urodzonego ........................... z klasy ................. Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka               

w Józefosławiu w wolontariacie na rzecz ……………………………………………………, 

który odbędzie się ……………………………………… Jednocześnie oświadczam, że w razie 

konieczności, zapewniam transport mojemu dziecku na miejsce zbiórki oraz biorę 

odpowiedzialność za jego powrót do domu.  

UWAGI: ważne informacje o wolontariuszu, o których powinien wiedzieć opiekun 

wolontariatu: ………….………………………………………………………………………… 

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

 

 Data i podpis rodzica/opiekuna                                                         Data i podpis rodzica/opiekuna 

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

 

Numer telefonu rodzica:                                                               Numer telefonu rodzica: 

            ……………………….                                                                  ……………………… 
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ZAŁĄCZNIK NR 2   

 

Karta WOLONTARIUSZA 

Szkoły Podstawowej  

im. Janusza Korczaka w Józefosławiu 

ROK SZKOLNY 2022/2023 

Imię i nazwisko: 

Klasa:  

data 
 
 
 

Ilość 
godzin 

Rodzaj wolontariatu np. pomoc                        
w nauce, pomoc w świetlicy 

Podpis opiekuna 

 
 
 

   

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

    

 


