
REGULAMIN SZKOLNEGO UCZESTNICTWA  

W WOLONTARIACIE W ZSP W LESZNOWOLI 

Podstawa prawna 

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) -

 art. 2 ust. 12, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 85 ust. 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21. 

• Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.). 

Postanowienia ogólne 

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

 2. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń chętny do udziału w wydarzeniach 

wolontariackich organizowanych przez szkołę (samorząd szkolny) lub poza nią. 

3. Udział w wydarzeniach jest zupełnie dobrowolny. Uczeń w trakcie trwania akcji nie może 

opuścić swojego stanowiska bez wcześniejszego ustalenia i zgody koordynatora lub opiekuna. 

4. Wolontariuszem może być każda osoba w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie 

tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. 

5. Wolontariusz ma prawo do wpływania na działania wolontariatu poprzez zgłaszanie 

własnych inicjatyw oraz pomysłów, do promocji idei wolontariatu w szkole i swoim 

otoczeniu. 

6. Wolontariusz ma obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa, po wcześniejszym 

zaznajomieniu się z treścią regulaminów wydarzeń, w których uczestniczy, uczestnictwa w 

spotkaniach organizowanych przez koordynatorów, aktywnego angażowania się w działania 

związane z wolontariatem, wywiązywania się z podjętych obowiązków najlepiej jak potrafi. 

Zadania koordynatora 

1. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów - wolontariuszy. 

2. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia o 

charakterze wolontarystycznym. 

3. Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy. 

4. Reprezentowanie wolontariuszy 

5. Kontakt z Dyrekcją Szkoły. 

6. Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań, wspomaganie i pomaganie 

uczniom-wolontariuszom. 

7. Promocja idei wolontariatu w szkole. 
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Cele i sposoby działania 

1. Zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym. 

2. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, 

otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności. 

3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, 

życia kulturalnego i środowiska naturalnego a także czerpanie przyjemności z 

bezinteresownego działania. 

4. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze 

wolontariackim i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach społecznych również na 

rzecz szkoły poprzez jej promocję podczas wydarzeń. 

5. Łączenie na poziomie szkoły młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i 

środowiskami pomocy jej oczekującymi. 

6. Przygotowanie uczniów do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska 

szkolnego i lokalnego. 

7. Wspieranie ciekawych inicjatyw wśród młodzieży szkolnej. 

8. Promocja idei wolontariatu w szkole. 

9. Rozwój uczniów pod względem społecznym – interakcje, kulturalnym – sposoby zachowań 

i altruistycznym – pomoc bezwarunkowa. 

10. Organizacja spotkań podsumowujących. 

Formy działania Wolontariatu 

- zbiórki darów rzeczowych, 

- zbiórki pieniędzy do puszek, 

- udział w akcjach charytatywnych, 

-  udział w wydarzeniach sportowo – kulturalnych, 

- organizacja wydarzeń sportowo – kulturalnych, 

- praca w bibliotece i świetlicy szkolnej, 

- pomoc w przedszkolu, 

- pomoc koleżeńska w nauce, 

- udział w projekcie Erasmus 

- inne działania na terenie szkoły i poza nią potwierdzone zaświadczeniem 

Nagradzanie wolontariuszy 

1. Wpis na kartę Wolontariatu przygotowaną przez koordynatora. 

2. Wpis na świadectwo szkolne po wypracowaniu 30 godzin w cyklu szkoły 

podstawowej. 

 


