
 

 

 

 

 

                 REGULAMIN SZKOLNEJ RADY WOLONTARIATU PSP 72           

 

“Ktokolwiek potrafi dawać z siebie, jest bogaty.” 

Erich Fromm 

 

Podstawa prawna:  

§ 28 ustępy 8-13 Statutu PSP 72 „Szkoły Marzeń” w Piasecznie: 

8. Każdy uczeń szkoły może zostać, na zasadzie dobrowolności, wolontariuszem po uzyskaniu 

pisemnej zgody rodziców. 

9. Wolontariusze mogą podejmować działania w zakresie wolontariatu  

 w wymiarze, który nie utrudni im nauki i wywiązywania się z innych obowiązków szkolnych. 

10. Dyrektor Szkoły wyznacza nauczycieli, którzy odpowiada ją za opiekę nad szkolnym wolontariatem. 

11. Ustala się następujące obowiązki opiekunów wolontariuszy: 

(a) planowanie i organizowanie działalności wolontariackiej, 

(b) nawiązywanie współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia o charakterze 

wolontariackim, 

(c) współpraca z Dyrektorem Szkoły oraz Radą Wolontariatu, o ile zostanie wyłoniona przez 

Samorząd Uczniowski, 

(d) pomoc uczniom w organizacji działań, monitorowanie tych działań, w tym prowadzenie 

dokumentacji (m. in. zgody rodziców uczniów, lista obecności, zaświadczenia o liczbie godzin 

poświęconych na wolontariat), 

(e) współpraca z wychowawcami w zakresie odnotowywania udziału uczniów w wolontariacie w 

dokumentacji nauczania, 

(f) pozbawianie ucznia prawa do udziału w wolontariacie lub zawieszanie go w tym prawie z 

powodu niekulturalnego zachowania, braku dyscypliny, nieprzestrzegania podjętych ustaleń lub 

zbyt małego zaangażowania uczestnika w dane wydarzenie wolontariackie, 

(g) promowanie idei wolontariatu w szkole (m. in. za pośrednictwem szkolnej strony internetowej 

i e-dziennika). 

  

12. Ustala się następujące nagrody dla wolontariuszy: 

(a) pochwała w e-dzienniku za przynajmniej 6 godzin poświęconych na udział w szkolnym   

wolontariacie w danym roku szkolnym, 

(b) wpis na szkolnym świadectwie promocyjnym – za przynajmniej 6 godzin poświęconych 

na udział w szkolnym wolontariacie w danym roku szkolnym, 



(c) wpis na świadectwie ukończenia szkoły – za przynajmniej 10 godzin poświęconych na 

udział w szkolnym wolontariacie (godziny z różnych lat szkolnych sumują się). 

13. Zasady funkcjonowania szkolnego wolontariatu mogą być ujęte w osobnym regulaminie. 

 

 

I. Postanowienia ogólne, definicje 

1. Wolontariat – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych osób lub całego 

społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 

2. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez 

wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych 

instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy 

wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa. 

3. Wszyscy uczniowi działający w ramach szkolnego wchodzą w skład szkolnej Rady Wolontariatu. 

4.  Członkami szkolnej Rady Wolontariatu (zwani „wolontariuszami”) mogą być uczniowie 

respektujący zasady Rady określone w ninejszym regulaminie, po uprzednim przedstawieniu 

opiekunowi Rady pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką. 

5. Samorząd Uczniowski podejmuje współpracę z wychowawcami i pozostałymi nauczycielami oraz 

może liczyć na ich pomoc w angażowaniu uczniów w działania wolontariatu. 

6. Członkowie Rady Wolontariatu mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i 

pozwoli wywiązywać się z pozostałych obowiązków szkolnych i domowych. 

II. Cele i zadania Rady Wolontariatu 

Rada Wolontariatu ma następujące cele i zadania: 

(a) pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska lokalnego, 

inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy 

charytatywne i kulturalne; 

(b) promować ideę wolontariatu w szkole, m. in.  zapoznając z nią uczniów PSP 72, 

(c) angażować dzieci i młodzież do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym;  

(d) rozwijać postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na 

potrzeby innych; 

(e) wyrabiać w uczniach poczucie odpowiedzialności za siebie i innych; 

(f) rozwijać umiejętność pracy w grupie; 

(g) współpracować z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w wolontariat w środowisku 

lokalnym. 

(h) budować miłą, przyjazną atmosferę w szkole. 

(i) promować wśród uczniów pozytywne zachowania i postawy. 

 

III. Formy działania 

Przewiduje się następujące formy działania Rady Wolontariatu: 

(a) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej 

na terenie szkoły oraz w środowisku lokalnym; 

(b) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 

(c) pomoc w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym; 



(d) udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne organizacje za zgodą dyrektora 

szkoły pod nadzorem nauczyciela wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły, który odpowiada za 

opiekę nad szkolnym wolontariatem (opiekuna  wolonatariatu lub opiekuna danej akcji 

wolontariackiej); 

(e) włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczych i 

wychowawczych itp.; 

(f) pomoc w organizacji imprez szkolnych. 

 

IV. Prawa wolontariusza 

 Wolontariusz ma prawo do: 

(a) otrzymania ww. nagród przewidzianych w statucie szkoły; 

(b) jasno określonego zakresu obowiązków; 

(c) wsparcia ze strony nauczycieli, w szczególności koordynatora wolontariatu,  oraz zgłaszania 

nowych pomysłów na działalność Rady Wolontariatu; 

(d) rezygnacji z pracy w Radzie Wolontariatu po wcześniejszym, co najmniej z 14-dniowym, 

uprzedzeniu opiekuna wolonatriatu lub opiekuna danej akcji wolontariackiej o takim zamiarze. 

  

V. Obowiązki wolontariusza 

Wolontariusz ma obowiązek: 

(a) uzupełnić braki w wiedzy spowodowane nieobecnością na zajęciach edukacyjnych w czasie, 

gdy wykonuje działania na rzecz wolontariatu;  

(b) podpisać Zobowiązanie wolontariusza ( załącznik nr 3) oraz dostarczyć Zgodę rodzica/opiekuna 

(załącznik nr 4); 

(c) prowadzić Kartę Wolontariusza (załącznik nr 1), poprzez którą dokumentuje działalność w 

szkolnej Radzie Wolontariatu; 

(d) dokumentować pozaszkolną działalność wolontariacką zaświadczeniem (załącznik nr 2), na 

którego  podstawie odnotowuje się udział w wolontariacie na świadectwie ukończenia szkoły; 

(e) dostarczyć uzupełnioną Kartę Wolontariusza/ zewnętrzne zaświadczenia do wychowawcy, 

przed terminem wystawienia klasyfikacyjnych ocen rocznych, 

(f) z godnością reprezentować szkołę na zewnątrz i dbać o jej dobre imię, 

(g) być osobą odpowiedzialną oraz sumienne i rzetelne wypełniać swoje zadania.  

 

 

  Regulamin sporządziła Katarzyna Naruszewicz, opiekunka szkolnej Rady Wolontariatu 

Współpraca: Dyrektor Szkoły Kazimierz Stankiewicz 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 


