
 

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

DZIAŁAJĄCEGO PRZY ZSP nr 13 w GLIWICACH. 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

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

wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 

2.  Wolontariusz- osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. 

3. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, 

wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. 

4. Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów chcących 

pomagać najbardziej potrzebującym, reagować na potrzeby innych, podejmować 

działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać inicjatywy charytatywne, 

opierając się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. 

5. Szkolne Koło Wolontariatu działa na terenie ZSP nr 13 w Gliwicach pod nadzorem 

nauczyciela -opiekuna wyznaczonego przez Dyrektora. 

 

§ 2 

Cele Koła Wolontariatu 

 

1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu i jej promowanie. 

2. Zaangażowanie dzieci i młodzieży do bezinteresownej, dobrowolnej pomocy 

innym. 



3. Rozwijanie postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, wrażliwości 

na potrzeby innych ludzi, życzliwości i bezinteresowności. 

4. Przygotowanie uczniów do podejmowania działań charytatywnych na rzecz 

środowiska szkolnego i lokalnego. 

5. Stała współpraca z organizacjami charytatywnymi i włączanie się w prowadzone 

przez nie akcje. 

6. Wspieranie inicjatyw młodzieży o charakterze wolontaryjnym. 

7. Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole i uczenie się odpowiedzialności za 

siebie i innych. 

 

§ 3 

Członkowie Koła- prawa i obowiązki 

 

1. Członkami  Koła mogą zostać uczniowie klas siódmych i ósmych ZSP nr 13  

w Gliwicach. 

2. Członkowie Koła mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym nauki  

w szkole, pomocy w domu oraz własnego odpoczynku. 

3. Członkowie Koła mają obowiązek wywiązywać się z podjętych zadań najlepiej, jak 

potrafią, odpowiedzialnie podchodzić do powierzonych obowiązków, dotrzymywać 

danego słowa. 

4. Członkowie Koła mają prawo zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wpływać na 

kształt działalności Koła. 

5. Członkowie Wolontariatu mogą zrezygnować z pracy na jego rzecz uprzedzając 

odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego. 

6. Członkowie Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców/opiekunów 

prawnych na udział w każdej akcji wolontaryjnej.  

 

§ 4 

System nagradzania wolontariuszy 

 

1. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę. Nagradzanie ich ma 

walor motywujący, podkreślający uznanie dla ich działalności. 

2. Działania wolontariuszy są nagradzane poprzez:  

- wpis na świadectwo szkolne promocyjne i ukończenia szkoły podstawowej,  

w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia ( podstawa prawna- 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 

roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 

szkolnych ) – po systematycznym wypracowaniu minimum 20 godzin w roku 

szkolnym i czynnym udziale w przynajmniej połowie wydarzeń i akcji 

wolontaryjnych organizowanych na terenie szkoły.  



 

Wolontariusz może pomagać w bibliotece szkolnej po wcześniejszym 

ustaleniu z opiekunem biblioteki terminu oraz zakresu wykonywanych prac. 

Ze względów organizacyjnych wolontariat nie może być realizowany przez 

członków Szkolnego Koła Wolontariatu  na terenie świetlicy szkolnej. 

3. Uczeń dokumentuje wypracowane godziny i udział w akcjach wolontaryjnych w 

założonym przez siebie dzienniczku wolontariusza. Każdy zapis musi być 

potwierdzony podpisem nauczyciela odpowiedzialnego za określone wydarzenie lub 

akcję wolontaryjną. Trzy razy w ciągu roku szkolnego ( na koniec listopada, lutego     

i maja ) uczeń przedstawia opiekunowi Szkolnego Koła Wolontariatu ilość 

wypracowanych godzin oraz informację o zaangażowaniu w określonym wydarzeniu 

i akcji wolontaryjnej.  

4. Jeżeli uczeń nie przedstawi opiekunowi ilości godzin przeznaczonych na pracę 

wolontaryjną, to w sytuacji zgubienia dzienniczka wolontariusza, godziny te nie będą 

mogły być zaliczone. 

5. Uczeń odbywający wolontariat poza terenem szkoły musi przedstawić 

zaświadczenie o pracy wolontariusza z podaną ilością godzin przeznaczonych na 

pracę wolontaryjną oraz podpisem osoby odpowiedzialnej i pieczęcią 

instytucji/ośrodka, gdzie wolontariat się odbywał. 

Honorowane przez szkołę instytucje do wystawienia uczniowi imiennego 

zaświadczenia to: 

- Domy Dziecka 

- Domy Opieki Społecznej 

- Szpitale 

- Hospicjum 

- Świetlice Socjoterapeutyczne i Osiedlowe 

- Schroniska dla zwierząt 

- PCK 

- OPS/MOPS 

- Organizacje Harcerskie 

- Parafie 

- Fundacje działające na rzecz pomocy innym 

- Organizacje Sportowe. 

6. Praca wolontaryjna uczniów młodszych klas odnotowywana jest przez 

wychowawcę klasy w dzienniku, w kategorii „ zaangażowanie społeczne „ i ma 

wpływ na ocenę semestralną i końcoworoczną z zachowania 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczniów ZSP nr 13 w Gliwicach 

uczestniczących w akcjach wolontaryjnych organizowanych przez Szkołę 

2. Samorząd Szkolny oraz Wolontariusze aktywnie wspierają swoje działania. 

3. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 


