
Regulamin Szkolnego Wolontariatu 

 Szkoły Podstawowej nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie. 

 

Postanowienia ogólne: 

1. Miejscem działania szkolnego wolontariatu jest Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka 

Polski  Jozefa Piłsudskiego w Warszawie, zwana dalej Szkołą. 

2. Wolontariat oznacza bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, 

wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 

3. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń Szkoły. 

4. Szkolny wolontariat jest inicjatywą uczniów Szkoły, którzy chcą pomagać potrzebującym, 

inicjować działania w środowisku szkolnym, wspomagać różnego rodzaju inicjatywy 

charytatywne i kulturalne, opierając się na zasadzie bezinteresowności. 

Główne cele i założenia: 

• zapoznanie dzieci i młodzieży z ideą wolontariatu, 

• kształtowanie umiejętności działania zespołowego, 

• aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, 

• zaangażowanie młodych ludzi do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, 

• uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych, 

• kształtowanie postaw prospołecznych, 

• rozwijanie empatii i tolerancji, 

• angażowanie młodych ludzi w działania na rzecz społeczności szkolnej i pozaszkolnej, 

tworzenie więzi ze środowiskiem lokalnym, 

Struktura szkolnego wolontariatu: 

• Opiekunem szkolnego wolontariatu jest nauczyciel-opiekun Samorządu Uczniowskiego, 

wyznaczony przez Dyrektora Szkoły na dany rok szkolny.  

• Wolontariusze są w stałym kontakcie z opiekunem szkolnego wolontariatu i zgłaszają 

ewentualne problemy z wykonywaną pracą. 

Prawa i obowiązki wolontariusza: 

• Uczniowie-wolontariusze muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na 

działanie w szkolnym wolontariacie. 

• Działalność wolontariusza jest dobrowolna i bezinteresowna. 

• Wolontariusz ma prawo do: 

o jasno określonego zakresu obowiązków, 

o wnoszenia nowych pomysłów, 

o udziału w różnego rodzaju spotkaniach, które mają na ceku jego rozwój, 



• Wolontariusz ma obowiązek być osobą odpowiedzialną, sumiennie i rzetelnie spełniającą 

swoje zadania. Wolontariusz ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Szkolnego 

Wolontariatu i przestrzegać go. 

• Wszystkie działania wolontariuszy zostają potwierdzone przez nauczyciela bądź opiekuna 

akcji. 

• Wolontariusze szanują siebie i chętnie służą pomocą innym. Są słowni i pilnie wywiązują się 

ze swoich obowiązków. 

Zadania Szkoły: 

• Wychowawcy współpracują ze szkolnym kołem wolontariatu przekazując sobie informacje o 

udziale uczniów we wszelkiego rodzaju akcjach charytatywnych. 

• Podtrzymywanie współpracy z instytucjami korzystającymi z pracy wolontariuszy i 

informowanie uczniów o istniejących w danym roku szkolnym akcjach. 

• Motywowanie uczniów. 

 

Wolontariusz otrzymuje wpis na świadectwie za udział w szkolnym wolontariacie, pod warunkiem 

przepracowania w roku szkolnym 35 godzin. 

Uczeń, który pracował jako wolontariusz poza Szkołą, ma obowiązek dostarczenia w terminie do 15 

czerwca danego roku wychowawcy oryginalnego zaświadczenia o liczbie przepracowanych godzin. 

Wolontariusz może wypracować godziny m.in.  przez: 

• aktywny udział w akcjach charytatywnych, zbiórce makulatury, nakrętek i baterii, 

• pomoc w świetlicy szkolnej-czytanie książek młodszym kolegom, pomoc w nauce pod 

nadzorem nauczyciela, 

• pomoc w bibliotece szkolnej przy porządkowaniu podręczników, księgozbiorów (pod 

nadzorem nauczyciela), 

• zbiórkę żywności i darów dla najbardziej potrzebujących w okresie świątecznym, 

• organizację Mikołaja dla świetlicy szkolnej, 

• pomoc dla lokalnego Domu Seniora. 

 

 


