
REGULAMIN WOLONTARIATU SZKOLNEGO  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MAŁEGO POWSTAŃCA W ZĄBKACH  

 

Postanowienia ogólne 

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

poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 

2. Wolontariat szkolny ma na celu wspieranie funkcji wychowawczej i edukacyjnej Szkoły. 

W swoich założeniach ma zadanie kształtować postawy prospołeczne i służyć pobudzaniu 

aktywności uczniów, rozwijaniu umiejętności organizacyjnych, umiejętności współpracy w 

grupie, umiejętności rozpoznawania potrzeb społecznych i odpowiadaniu na nie.    

Formy organizacyjne wolontariatu w Szkole 

3. Wolontariat szkolny oznacza udział w zajęciach uczniów klas 4-8 zrzeszonych w kołach 

wolontariatu prowadzonych przez opiekuna (lub opiekunów) i obejmuje akcje o charakterze 

pomocowym, doskonalenie umiejętności potrzebnych do organizacji tych akcji oraz promocję 

idei wolontariatu. 

4. Każde koło wolontariatu szkolnego działa na zasadach koła zainteresowań i stosują się do 

niego odpowiednio wewnątrzszkolne zasady organizacyjno-prawne Szkoły. Koło może z 

uwagi na swoją specyfikę posiadać swój wewnętrzny regulamin, który jest zatwierdzany przez 

dyrektora szkoły.  

5. Koło wolontariatu szkolnego podejmuje swoje działania na terenie szkoły lub poza nią 

w oparciu o zatwierdzony przez dyrektora na początku roku szkolnego plan pracy. W planie 

pracy opiekun zamieszcza cele działa koła i jego założenia, sposób organizacji koła i zasady 

współpracy koła z organizacjami zewnętrznymi.   

6. Za prowadzenie dokumentacji koła odpowiada opiekun koła. W sytuacji, gdy koło jest 

prowadzone przez więcej niż jednego nauczyciela, dyrektor wskazuje tego z opiekunów, który 

koordynuje współpracę miedzy opiekunami. 

7. Każdy uczeń, który uczestniczy w wolontariacie szkolnym, określany jest mianem 

wolontariusza. 

Prawa i obowiązki wolontariusza   

8. Każdy uczeń klas 4-8 może zgodnie z poszanowaniem przepisów szkolnych brać 

uczestniczyć w kołach wolontariatu organizowanych w Szkole. Ma on prawo zapisać się w 

dowolnym momencie trwania zajęć w ciągu roku. Czyni to przez zgłoszenie się do opiekuna 

koła wolontariatu i złożenia przez rodziców odpowiedniej deklaracji lub zgody. Może się 

również wypisać z koła w dowolnym momencie trwania zajęć w ciągu roku. Czyni to również 

przez pisemne oświadczenie rodzica.  



9. Wszyscy wolontariusze są jednakowo traktowani i mają równe szanse zaangażowania w 

działania koła. Wolontariusz ma prawo liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych 

członków wolontariatu. 

10. Wolontariusze mają prawo udziału we wszystkich zajęciach przewidzianych planem pracy 

koła.  

11. Zaangażowanie w pracę koła wolontariatu nie może uniemożliwiać ani utrudniać 

wywiązywania się z obowiązków ucznia. W razie zaistnienia takiej sytuacji opiekun może 

odmówić wolontariuszowi możliwości udziału w konkretnej akcji lub aktywności koła. 

12. Wolontariusz nie ma obowiązku brać udziału we wszystkich działaniach koła. Rezygnując 

z udziału w konkretnym działaniu informuje o tym opiekuna z odpowiednim wyprzedzeniem.    

13. Wolontariusz uczestniczący w zajęciach koła poza terenem szkoły powinien dostarczyć na 

każdorazową akcję do opiekuna koła odpowiednią zgodę od rodziców (opiekunów prawnych).  

14. Wolontariusz uczestniczący w akcji koła wolontariatu poza terenem Szkoły reprezentuje 

ją na zewnątrz. 

15. Wolontariusz ma prawo wychodzić z własnymi inicjatywami i pomysłami dotyczącymi 

działania koła.  

16. Wolontariusz, który uczestniczył w przynajmniej 6 godzinach zegarowych zajęć 

przewidzianych planem pracy koła, na zakończenie roku szkolnego otrzymuje zaświadczenie 

od opiekuna (załącznik), które pozostaje w dokumentacji koła.     

17. Wolontariusz może zostać usunięty z listy koła wolontariatu za rażące naruszenie zasad 

bezpieczeństwa, regulaminu koła (jeśli istnieje), Regulaminu Ucznia lub Regulaminu 

Wolontariatu Szkolnego.  

Nagradzanie wolontariuszy 

18. Wolontariusz może być nagrodzony poprzez: 

- wyrażenie uznania słownego; 

- wpis do dziennika pochwał; 

- pochwałę na forum szkoły; 

- nagrodę rzeczową na zakończenie roku szkolnego; 

19. Dodatkowo uczniowie kończący Szkołę, którzy brali udział w kole wolontariatu, mogą 

otrzymać wpis na świadectwie pod warunkiem, że w czasie nauki w Szkole brali udział w co 

najmniej 30 godzin zegarowych zajęć przewidzianych planem pracy koła (kół) 

potwierdzonych zaświadczeniem (zaświadczeniami) opiekuna (opiekunów) koła (kół). 

W przypadku przynależności do więcej niż jednego koła wolontariatu czas uczestnictwa 

potwierdzony zaświadczeniami sumuje się.  


