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REGULAMIN	SZKOLNEGO	WOLONTARIATU	

w Szkole Podstawowej nr 64 im M. Konopnickiej w Poznaniu 

 

PODSTAWA PRAWNA 

 

1. Ustawa prawo oświatowe art. 68 ust.1 pkt 9, art. 85 pkt 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 
21 
 (Dz. U. z 2016 r. poz. 59) 

2. Statut Szkoły Podstawowej nr 64 - §19 
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie 
świadectw, dyplomów państwowych i innych dokumentów szkolnych, 
załącznik nr 1 pkt. 19 i nr 5 pkt. 16 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1.  Wolontariat - to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz ludzi, 
zwierząt i środowiska naturalnego. 

2. Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem 
może być   każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego oraz może to być 
również, pomaganie środowisku naturalnemu. 

3.  Wolontariat szkolny inicjatywa dzieci i młodzieży, skierowana do ludzi 
młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania 
w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy 
charytatywne, kulturalne. 

4. Koordynator szkolnego wolontariatu – nauczyciel, który jest odpowiedzialny za 
organizację szkolnego wolontariatu.  
 

CELE SZKOLNEGO WOLONTARIATU 

1. Przygotowanie dzieci i młodzieży do podejmowania działań na rzecz szkoły  
i środowiska lokalnego . 

2. Angażowanie uczniów do bezinteresownej i dobrowolnej pomocy innym. 
3. Kształtowanie postaw prospołecznych u uczniów, rozwijanie empatii i 

wrażliwości. 
4. Promowanie idei wolontariatu w szkole. 
5. Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej. 
6. Wspieranie interesujących inicjatyw uczniowskich. 
7. Współpraca  szkoły z organizacjami działającymi na rzecz innych. 
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PRAWA WOLONTARIUSZA 

1. W Szkolnym Wolontariacie może podjąć działanie każdy uczeń Szkoły 
Podstawowej nr 64 w Poznaniu, który przedstawi zgodę rodziców/opiekunów 
na taką działalność.  (załącznik nr 1) 

2. Każdy Wolontariusz może wpływać  na działania poprzez zgłaszanie własnych 
inicjatyw oraz pomysłów. 

3. Wolontariusze  mogą promować ideę wolontariatu w szkole i swoim otoczeniu. 
4. Członkowie Szkolnego Wolontariatu mogą podejmować pracę wolontariacką   

w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z 
obowiązków domowych. 
 
 

OBOWIĄZKI  WOLONTARIUSZA 
1. Przed przystąpieniem do Szkolnego Wolontariatu uczniowie muszą zapoznać 

się z regulaminem i podpisać oświadczenie wolontariusza ( załącznik nr 2) 
2. Wolontariusze winni wywiązywać się rzetelnie i terminowo z podjętych 

zobowiązań. 
3. Swoim postępowaniem każdy członek Szkolnego Wolontariatu zobowiązany 

jest promować ideę wolontariatu, godnie  reprezentować swoją szkołę oraz 
być przykładem dla innych. 

4. Wolontariusz ma obowiązek prowadzenia „Karty Wolontariusza”, w której 
umieszcza potwierdzenia zrealizowanych działań (data udziału w 
wolontariacie, czas poświęcony na pracę, rodzaj wykonanej pracy, podpis 
osoby odpowiedzialnej za realizację zadania). 

5. Wolontariusz działający poza szkołą ma obowiązek udokumentować swoją 
działalność przedstawiając zaświadczenie zawierające liczbę 
przepracowanych godzin, podpis i pieczątkę organizacji na rzecz której 
pracował. 

6. Wolontariusz ma obowiązek na zakończenie roku szkolnego zatwierdzić swoje 
działania u szkolnego koordynatora wolontariatu. 

 

FORMY DZIAŁANIA 

1. Udział w pracach organizacji charytatywnych działających na terenie szkoły 
np.: 

•  zbiórki darów rzeczowych 
•  zbiórki pieniędzy do puszek 
•  udział w akcjach charytatywnych 
•  promocję wolontariatu w lokalnym środowisku 
•  wystawy, gazetki  
•  loterie, aukcje, udział w kwestach  
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2. Organizacja i udział w akcjach charytatywnych w szkole i poza nią. 
3. Organizacja wydarzeń sportowo – kulturalnych i ekologicznych.  

 
 

NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY. 
1. Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie 

dla jego działalności. 
2. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia  

w działalność wolontariacką  i społeczną przy ocenianiu zachowania ucznia, 
zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.  

3. Formy nagradzania 

a) pochwała dyrektora na szkolnym apelu,  

b) przyznanie dyplomu,  

c) wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego,  

d) pisemne podziękowanie dla rodziców, 

e) wpisanie informacji o osiągnięciach w aktywności na rzecz innych ludzi  lub  
środowiska szkolnego w formie wolontariatu na świadectwie szkolnym 
promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły. 

• Wpis na świadectwie szkolnym promocyjnym (w klasach 4 – 8) 
uzyskuje uczeń , który wypracował co najmniej 40 godzin wolontariatu. 
Wpis zostaje przepisany na świadectwie ukończenia szkoły. 

• Wpis na świadectwie ukończenia szkoły uzyskuje uczeń, który przez 
pięć lat nauki wypracował co najmniej 40 godzin wolontariatu . W latach 
2021 – 2024 obowiązuje  „Aneks do Regulaminu” załącznik nr 3. 

 

ZAŁĄCZNIKI: 
 

• Załącznik nr 1 – Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na działalność w 
szkolnym wolontariacie, 

• Złącznik nr 2 – Oświadczenie wolontariusza o akceptacji regulaminu 
szkolnego wolontariatu,  

• Załącznik nr 3 – Aneks do Regulaminu Szkolnego Wolontariatu na lata 
2021/2024.   
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Załącznik nr 1 

  

ZGODA RODZCICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

  Wyrażam zgodę na działalność mojego dziecka / podopiecznego 

…………………………………………………………….   w szkolnym Wolontariacie. 

 

..………….………………………………………. 

Poznań, ……………………..                  Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

 

Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE WOLONTARIUSZA 

 

  Przystępując do Szkolnego Wolontariatu oświadczam, że znam i 

akceptuje jego cele oraz zasady pracy. Zobowiązuje się do przestrzegania 

Regulaminu Szkolnego Wolontariatu oraz do sumiennego i bezinteresownego 

wykonywania powierzonych mi zadań. 

 

…………..…………………………….. 
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Poznań, ……………………………                             czytelny podpis wolontariusza 

Załącznik nr 3  

 

Aneks do Regulaminu Szkolnego Wolontariatu na lata 2021/ 2023 

W związku z sytuacją pandemiczną w kraju w latach szkolnych 2021/2022, 
2022/2023 oraz 2023/2024 zmianie ulega liczba punktów potrzebnych do 
uzyskania zaświadczenia o wolontariacie na świadectwie kończącym szkołę. 

W roku szkolnym 2021/2022 uczeń otrzymuje wpis na świadectwie 
ukończenia szkoły jeżeli przez pięć lat nauki wypracował co najmniej 20 
godzin wolontariatu. 

W roku szkolnym 2022/2023 uczeń otrzymuje wpis na świadectwie 
ukończenia szkoły jeżeli przez pięć lat nauki wypracował co najmniej 25 
godzin wolontariatu. 

W roku szkolnym 2023/2024 uczeń otrzymuje wpis na świadectwie 
ukończenia szkoły jeżeli przez pięć lat nauki wypracował co najmniej 30 
godzin wolontaiatu. 
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Karta Wolontariusza SP 64 
Imię i nazwisko ucznia/ wolontariusza - ……………………………………………. 

*Szkolny koordynator wolontariatu dokonuje wpisu na Kartę Wolontariatu SP 64 na 
podstawie zaświadczeń otrzymanych poza szkołą za działalność wolontariacką. 

Data udziału w 
wolontariacie 

Rodzaj podjętego działania Ilość godzin 
przepracowanych 

Podpis koordynatora 
szkolnego wolontariatu lub 

nauczyciela pod opieką 
którego uczeń pracował. 
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