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Regulamin Szkolnego Wolontariatu 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Poznaniu 

w Szkole Podstawowej nr 87 im. Stefana Żeromskiego w Poznaniu 

(klasy 1 – 3) 

 

I. Wstęp. 

1. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające 
poza więzy rodzinne i koleżeńsko-przyjacielskie. 

2. Wolontariusz to osoba działająca na zasadach wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy 
uczeń szkoły, w każdej dziedzinie życia społecznego, niosący pomoc tam, gdzie taka pomoc 
jest potrzebna. 

3. Wolontariat szkolny to inicjatywa skierowana do dzieci oraz młodzieży, którzy pragną 
pomagać potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspierać 
różnego rodzaju inicjatywy charytatywne, kulturalne. 

4. Szkolne Koło Wolontariatu jest sekcją w ramach Samorządu Uczniowskiego. 
5. Uczniowie klas 1 – 3 angażują się oraz mogą działać wspólnie z uczniami klas 4 – 8. 

II. Cele i działania. 

1. Zapoznanie dzieci z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie. 
2. Angażowanie dzieci do świadomej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym. 
3. Uwrażliwienie na cierpienie oraz potrzeby innych. 
4. Rozwijanie wśród dzieci postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, 

życzliwości, otwartości i bezinteresowności. 
5. Umożliwienie wyjścia naprzeciw potrzebom uczniów pochodzących z ubogich rodzin, których 

rodzice potrzebują wsparcia i pomocy. 
6. Kształtowanie postaw prospołecznych. 
7. Aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz społecznej. 
8. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego. 
9. Angażowanie uczniów w działania na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. 

III. Struktura Szkolnego Wolontariatu. 

W skład Szkolnego Wolontariatu wchodzą: 
1. Koordynator Szkolnego Wolontariatu jako opiekun. 
2. Członkowie Szkolnego Wolontariatu: uczniowie klas 1 – 3. 

Koordynator Szkolnego Wolontariatu kieruje jego działalnością, reprezentuje Szkolny 
Wolontariat na zewnątrz oraz współpracuje z centrami wolontariatu. 
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IV.  Zadania koordynatora: 

1. Planowanie rodzaju działalności pracy uczniów - wolontariuszy. 
2. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia. 
3. Reprezentowanie wolontariuszy. 
4. Kontakt z Dyrekcją Szkoły. 
5. Monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań, wspomaganie i pomaganie uczniom - 

wolontariuszom. 
6. Promocja idei wolontariatu w szkole. 
7. Planowanie spotkań odbywających się w miarę potrzeb oraz w ramach omówienia 

wykonywanych działań i planowania dalszej pracy. 

V. Obowiązki wolontariusza. 

1. Uczniowie klas 1 – 3 podejmujący działania w Szkolnym Wolontariacie muszą dostarczyć 
Koordynatorowi wypełnioną pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na samodzielne 
działania w wolontariacie. 

2. Wolontariusz przestrzega zasad zawartych w Regulaminie Szkolnego Wolontariatu. 
3. Wolontariusz regularnie uczestniczy w spotkaniach oraz pracach Szkolnego Wolontariatu (nie 

pracuje w czasie lekcji oraz innych zajęć szkolnych). W przypadku niemożności wywiązania 
się ze swoich zobowiązań informuje o tym Koordynatora Szkolnego Wolontariatu. 

4. Członkowie wolontariatu są słowni i rzetelnie wywiązują się ze swoich obowiązków, służą 
pomocą innym wolontariuszom. 

5. Podczas udziału w konkretnym wydarzeniu wolontariusz przestrzega zasad bezpieczeństwa. 
6. Wolontariusz zobowiązany się do dostarczenia zgody rodziców (opiekunów prawnych) przed 

planowaną jednorazową akcją, która będzie się odbywać w obecności Koordynatora Szkolnego 
Wolontariatu (wówczas konieczna jest dodatkowa zgoda rodziców/opiekunów prawnych). 

7. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia za wykonaną pracę. 
8. Członkowie Szkolnego Wolontariatu godnie reprezentują Szkołę, dbają o dobre imię Szkoły. 

Starają się w szkole oraz poza nią zachowywać kulturalnie, być wzorem dla innych. 
Uczestnictwo ucznia w Szkolnym Wolontariacie nie może mieć negatywnego wpływu na wyniki 
ucznia w nauce. 

VI.  Prawa wolontariusza. 

1. Do Szkolnego Wolontariatu może należeć każdy uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 
w Poznaniu z klas 1 – 3. 

2. Członkowie wolontariatu poświęcają się dla innych, lecz nie zapominają o sobie. 
3. Wolontariusze mogą zgłaszać własne inicjatywy i propozycje. 
4. Członkowie Szkolnego Wolontariatu mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów oraz 

innych członków wolontariatu. 
5. Wolontariusz ma prawo zrezygnować z działalności w Szkolnym Wolontariacie poprzez 

dostarczenie Koordynatorowi pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica 
(opiekuna prawnego). 

6. Wolontariusze są nagradzani za swoja pracę. 
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VII. Nagradzanie wolontariuszy. 

1. Pochwała wyrażona słownie. 
2. Pochwała opiekuna Szkolnego Wolontariatu wpisana do dziennika elektronicznego.  
3. Uczniowie bardzo angażujący się w działalność Szkolnego Wolontariatu otrzymują 

pamiątkowe dyplomy za działalność w wolontariacie w danym roku szkolnym. 
4. Nagradzanie wolontariuszy stanowi walor motywujący oraz podkreślający uznanie dla 

działalności wolontariusza. 

Sprawy sporne, nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrektor Szkoły. 

 

Opracowały: Anna Zielonacka, Anna Włodarczyk. 

 

 

      

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


