
Regulamin Szkolnego Wolontariatu  

w Szkole Podstawowej im. ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy 

 

Wolontariat - to bezpłatne, dobrowolne bezinteresowne i świadome działanie na rzecz 

innych osób, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 

Wolontariuszami są uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Piotra Ściegiennego w 

Bilczy, którzy niosą chęć wykonywania charytatywnej i nieodpłatnej pracy dla i na rzecz 

innych osób w środowisku szkolnym oraz lokalnym. 

Opiekę nad Wolontariatem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora  szkoły nauczyciel, 

który jest jednocześnie koordynatorem działalności. Koordynator zobowiązany jest do 

sprawowania kontroli nad działaniem wolontariatu i jego zgodnością ze Statutem Szkoły. 

Członkami Szkolnego Wolontariatu mogą zostać uczniowie, którzy respektuje zasady 

regulaminu. 

Niniejszy regulamin określa zasady współpracy między Fundacją Działającą Na Rzecz 

Miejscowej Społeczności Bilczy „Kazimierz” z siedzibą w Bilczy, ul. Szkolna 2, 26-026 

Morawica, a uczniami Szkoły Podstawowej im. ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy, zwanymi 

dalej wolontariuszami, podejmującymi współpracę na zasadzie porozumienia. Uczniowie 

szkoły realizują wolontariat w Punkcie Przedszkolnym Fundacji Kazimierz w Bilczy. 

Cele i działania wolontariatu 

1.  Rozwijanie wśród młodzieży wrażliwości i chęci niesienia pomocy innym. 

2. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem. 

3. Uwrażliwianie uczniów na problemy drugiego człowieka i kształtowanie postaw 

prospołecznych  

4. Rozwijanie empatii i zrozumienia oraz Zwiększanie samodzielności i efektywności 

działania młodych ludzi. 

5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. 

6. Kształtowanie umiejętności działania w zespole oraz Promowanie idei wolontariatu w 

szkole. 

7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach. 



8. Angażowanie się na działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze 

regularnym i akcyjnym 

9. Aktywizowanie młodych ludzi do świadomej , dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy 

innym. 

Formy działania: 

Wolontariusze ustalają dni odbywania wolontariatu i informują o tym opiekunów. Na kartach 

czasu pracy wolontariusze zbierają podpisy osób sprawujących opiekę w grupach 

przedszkolnych i w klasach „0”. Wolontariat trwa minimum 6 miesięcy lub 14 godzin. 

 

Obowiązki wolontariusza: 

1. Uczniowie mogą podjąć pracę w wolontariacie, po wcześniejszym przedstawieniu 

pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna. 

2. Wolontariusze zobowiązani są do aktywnej pracy oraz uczestnictwie  w zebraniach 

członków wolontariatu.   

3. Wolontariusze zobowiązani są do rzetelnego, systematycznego i regularnego 

wykonywania swoich obowiązków z zastrzeżeniem założeń wolontariatu. 

4. Z godnością reprezentują szkołę i jej dobre imię, szanują siebie i innych oraz 

pomagają innym wolontariuszom. 

5. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę 

6. Szanują godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga oraz 

dochowuje tajemnicy dotyczącej podopiecznego 

7. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie 

Regulaminu Szkolnego Wolontariatu. 

8. Wolontariusz ma obowiązek poinformować wychowawcę klasy, że odbywa 

wolontariat w innej placówce oraz po jego zakończeni powinien okazać zaświadczenie 

potwierdzające jego realizację.  

Na zaświadczeniu winny znajdować się informacje o miejscu jego realizacji, czasie 

(minimum 6 miesięcy lub 14 godzin), podpisy osób upoważnianych do wystawienia 

dokumentu i odpowiednie pieczęci. 

 



Prawa wolontariusza. 

1. Wolontariusz przed podjęciem działań w szkolnym wolontariacie  zostaje 

poinformowany o zasadach  bezpieczeństwa  i higieny  oraz zostają one zapewnione 

podczas ich wykonywania 

2. Wolontariusz może liczyć na wsparcie ze strony koordynatora i innych członków 

Wolontariatu szkolnego. 

3. Każdy wolontariusz ma prawo wyboru czasu w jakim chce odbyć pracę, tak, aby to 

nie kolidowało z jego prawem do nauki i czasem wolnym 

4. Każdy Wolontariusz ma prawo do zgłaszania i realizowania własnych pomysłów 

związanych z pracą w wolontariacie.   

5. Każdy może przystąpić do klubu jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio 

wcześniej opiekunów wolontariatu szkolnego. 

6. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę. 

 

Nagradzanie wolontariuszy. 

Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności 

wolontariusza. Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez: 

1. wyrażenie uznania słownego 

2. pochwałę na forum szkoły 

3. przyznanie punktów zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. 

4. wręczanie listów pochwalnych i dyplomów wolontariuszom lub ich rodzicom oraz 

wręczenie nagrody rzeczowej (np. książka) na zakończenie roku szkolnego 

5. przyznawanie punktów za pracę w wolontariacie przez opiekuna wolontariatu zgodnie 

z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.- 

6. Wolontariuszom za niewywiązywanie się z powierzonych obowiązków mogą być 

przyznawane punkty ujemne zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. 

 

Rezygnacja z pracy w wolontariacie. 

1. Każdy wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy w wolontariacie po wcześniejszym 

poinformowaniu koordynatora. 



2. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie 

opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica lub 

prawnego opiekuna 

Dwa razy w roku, na koniec każdego semestru  zostanie zorganizowane spotkanie 

wolontariuszy i koordynatora, na którym będzie podsumowana działalność członków 

szkolnego wolontariatu. Zebrania mogą być organizowane częściej  w zależności od potrzeb. 

 

1.   


