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REGULAMIN  SZKOLNEGO  WOLONTARIATU 

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2   

im. Polskich Olimpijczyków   

w  Opolu 

dla klas IV – VIII 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2016, poz. 59) 
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół 
i placówek (Dz.U. z 2017 r., poz. 610) 

 Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu – rozdział 11 &21 

I. Postanowienia  ogólne: 

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

poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 

2. Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy,                         

w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. 

3. Wolontariuszem może zostać każdy, kto chce pomagać ludziom w każdej dziedzinie życia 

społecznego, dostarczy koordynatorowi wypełnioną deklarację – zobowiązanie oraz zgodę 

rodziców/opiekunów prawnych na samodzielne działanie w ramach wolontariatu. 

4. Szkolny Wolontariat jest inicjatywą ludzi młodych, którzy  chcą służyć najbardziej 

potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy 

charytatywne i  kulturalne. 

II. Struktura: 

1. Szkolny Wolontariat nie posiada szczególnie rozbudowanej struktury organizacyjnej. 

2. Koordynatorem wolontariatu oraz opiekunem wolontariusza może być nauczyciel, pedagog 

szkolny, nauczyciel – świetlicy lub biblioteki, który wyrazi chęć zaangażowania się w 

organizowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy. 

III. Cele i sposoby działania: 

1. Celem Szkolnego Wolontariatu jest: 

1.1 rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, 

otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności, 

1.2 zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, 

1.3 aktywne działanie w obszarze pomocy społecznej, życia społecznego i środowiska 

naturalnego, 

1.4 wspieranie ciekawych inicjatyw wśród młodzieży, 

1.5 promowanie idei wolontariatu, 
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1.6 kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich w duchu akceptacji i szacunku do 

drugiego człowieka, 

1.7 rozwijanie u uczniów kreatywności i przedsiębiorczości poprzez udział w projektach 

zespołowych lub indywidualnych, 

1.8 zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska lokalnego, 

1.9 rozwijanie empatii i zrozumienia. 

2. Szkolny Wolontariat pomaga w przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez szkolnych. 

3. W ramach Szkolnego Wolontariatu uczniowie mogą działać poprzez: 

3.1 pomoc potrzebującym uczniom, w trudnej sytuacji rodzinnej – pomoc w nadrabianiu 

zaległości, 

3.2  zbiórkę pieniędzy lub rzeczy  dla potrzebujących, 

3.3 działalność kulturalną szkoły – pomoc w przeprowadzeniu imprez szkolnych, tworzenie 

dekoracji, zbieranie pieniędzy na zakup książek do biblioteki szkolnej, przedstawienia dla 

seniorów, pomoc w  prowadzeniu zajęć o charakterze integracyjnym. 

4. Szkolny Wolontariat aktywnie współpracuje z instytucjami i organizacjami w środowisku 

lokalnym. 

IV. Prawa wolontariusza 

1. Do  Szkolnego Wolontariatu może należeć każdy uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2                           

im. Polskich Olimpijczyków  w Opolu. 

2. Członkowie Szkolnego Wolontariatu pracują na rzecz innych, nie zapominając jednak o sobie. 

3. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw. 

4. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników szkoły oraz 

innych wolontariuszy. 

5. W Karcie Aktywności Wolontariusza określa się konkretny zakres obowiązków – wykonywane 

zadanie. 

6. Wolontariusz ma prawo do oczekiwania pozytywnych efektów swojej pracy, licząc na współpracę 

osoby wspieranej. 

7. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę. 

V. Obowiązki  wolontariusza 

1. Uczniowie, którzy chcą realizować wolontariat na terenie szkoły, muszą przedstawić pisemną zgodę 

rodziców lub prawnych opiekunów (załącznik nr 1) oraz deklarację – zobowiązanie  wolontariusza 

 ( załącznik nr 2). 

2. Członkowie Szkolnego Wolontariatu mają obowiązek systematycznie uczestniczyć w pracach 

wolontariatu. 

3. Wolontariusz jest osobą słowną i rzetelnie wywiązującą się ze swoich obowiązków. 

4. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom. 

5. Wolontariusz nie otrzymuje wynagrodzenia za swoją działalność. 

6. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla 

innych uczniów. 

7. Uczestnictwo w wolontariacie nie może mieć negatywnego wpływu na wyniki ucznia w nauce. 

8. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu 

Szkolnego Wolontariatu. 
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VI. Nagradzanie  wolontariusza 

1. Przynajmniej raz w roku – np. 5 grudnia w Dzień Wolontariusza – koordynator szkolnego 

wolontariatu przygotowuje spotkanie nagradzająco – podsumowujące, na które zaprasza wszystkich 

wolontariuszy działających na terenie szkoły lub poza nią z opiekunami oraz wszystkich chętnych 

uczniów i pracowników szkoły w celu nagrodzenia  ich za działalność wolontariacką. Spotkanie to 

będzie propagowało idee wolontariatu wśród młodzieży. 

2. Członkowie wolontariatu mogą być nagradzani poprzez: 

2.1 słowa uznania w  formie pisemnej  lub słownej, 

2.2 pochwałę na forum szkoły, 

2.3 informację w gazetce szkolnej lub na stronie internetowej szkoły o wyróżniającej się 

działalności wolontariackiej, 

2.4 wręczenie dyplomów lub listów pochwalnych. 

VII. Rezygnacja z wolontariatu. 

1. Każdy może przystąpić do Szkolnego Wolontariatu i od niego odejść, informując o tym 

koordynatora wolontariatu. 

2. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji wolontariusz ma tydzień na dostarczenie 

koordynatorowi szkolnemu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica. 

 

VIII. Zasady przyznawania punktów za wolontariat. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 

przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r., poz. 610) uczeń może uzyskać punkty za wolontariat ,gdy 

zrealizuje co najmniej 25 godzin - w całym cyklu edukacyjnym trwającym od IV do VIII klas – pracy na rzecz 

środowiska szkolnego lub w ramach systematycznej pracy wolontariatu. Godziny będą sumowane na 

koniec każdego roku szkolnego i odnotowywane w karcie aktywności wolontariusza. 

Uczeń może realizować w/w godziny, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych w szkole (np. pomoc w 

bibliotece szkolnej, świetlicy, pomoc koleżeńska,  aktywna działalność   w  samorządzie szkolnym ). Składa u 

Wychowawcy klasy deklarację – zobowiązanie na wykonywanie zadań na rzecz pomocy innym (załącznik 2). 

Rodzic, akceptując taką aktywność  społeczną  dziecka,  składa u wychowawcy klasy  zgodę na odbywanie 

przez ucznia wolontariatu w szkole (załącznik 1).  Koordynator wolontariatu wyznacza opiekuna – 

nauczyciela, wychowawcę, pracownika świetlicy, bibliotekarza lub pedagoga , który odnotowuje w Karcie 

Aktywności Wolontariatu przepracowane godziny (załącznik 3). 

Uczeń może również samodzielnie i aktywnie poszukiwać miejsca, obszaru, placówki/instytucji, w pomoc 

którym mógłby się zaangażować i realizować zadania wolontariusza poza szkołą. 

Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany dostarczyć wychowawcy zaświadczenie 

o odbytym wolontariacie do dnia 1 czerwca danego roku szkolnego (załącznik nr 4). 

Punkty przyznaje Komisja, w skład której wchodzą: przedstawiciel dyrekcji, koordynator wolontariatu, 

opiekun samorządu .   
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Ostateczną decyzję o dokonaniu wpisu na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej podejmuje Rada 

Pedagogiczna na zebraniu zatwierdzającym klasyfikację roczną w części dotyczącej szczególnych osiągnięć 

uczniów. 
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załącznik nr 1 

 

Zgoda Rodziców 

 

Ja niżej podpisana ……………………………………………………………………………………………………. wyrażam zgodę na 

aktywny udział mojej córki/ mojego syna ……………………………………………………………………………………………………..  

uczennicy/ucznia kl. …………………. w ramach wolontariatu, który odbywa się w Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 2  im. Polskich Olimpijczyków w Opolu. 

 

Niniejszym oświadczam, że zobowiązuję się zapoznać z Regulaminem Szkolnego Wolontariatu realizowanego na 

terenie PSP nr 2 w Opolu. 

 
 
 

..........................                           …………………………………… 
        data                                                                                                            podpis rodziców/prawnych  opiekunów 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji działalności 
Szkolnego Klubu Wolontariusza (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 
133 poz 883). 
 
 
 
 
Opole ………………………………………                                                                                 ……………………………………………………..                                                  
                                                                                                                                      podpis rodziców/prawnych  opiekunów 
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załącznik nr 2 

 

 

Deklaracja - zobowiązanie  wolontariusza 

 

Ja  ……………………………………………………………………………………………. chcę przystąpić do Szkolnego Wolontariatu. 

Znam i akceptuję jego cele oraz zasady pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Szkolnego 

Wolontariatu oraz sumiennego i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań. 

Opiekunem wolontariusza jest …………………………………………………………………………. . 

  

 
    …………………………………………………….                                                                            ………………………………………………………… 
             podpis  wolontariusza                                                                                      podpis rodziców /prawnych  opiekunów 
 

 

Opole, dn. …………………………………………………………. 
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załącznik nr 3 

KARTA  AKTYWNOŚCI  WOLONTARIUSZA  

 - ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2  

im. Polskich Olimpijczyków w Opolu 

rok szkolny ……………………………….. 

 

Imię i nazwisko  wolontariusza ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Klasa ………………… 

Data  założenia Karty Aktywności Wolontariusza ………………………………………………………………………………………... 

Rejestr działalności w ramach wolontariatu: 

Data 
Liczba 
godzin 

Wykonywane zadanie 
Miejsce 

wykonywanego 
zadania 

Podpis 
wolontariusza 

Podpis opiekuna 
wolontariusza 

      

      

      

      

      

      

      

 

Suma godzin: …………………………………………….. 

Podpis szkolnego koordynatora wolontariatu: …………………………………………………………………………………………….. 
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  załącznik nr 4                              

                                                                          Zaświadczenie o wolontariacie  

                                                                    realizowanym poza szkołą 

 

 

Imię i nazwisko  wolontariusza: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Nazwa placówki, instytucji, organizacji na rzecz której świadczony był wolontariat: ……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zakres działań wolontariackich: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem: ………………………………………………………. 

Okres, w którym trwał wolontariat: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Liczba przepracowanych godzin: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………                                                 ………………………………………………….. 

            miejscowość i data                                                           podpis osoby opiekującej się wolontariuszem 

 

Pieczątka  placówki,  instytucji  lub organizacji 


