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REGULAMIN WOLONTARIATU SZKOLNEGO 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7  

w Szkole Podstawowej nr 87 im. Stefana Żeromskiego w Poznaniu 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Wolontariat jest świadomym, bezinteresownym i dobrowolnym działaniem na rzecz innych, 
ukierunkowanym szczególnie na ludzi potrzebujących pomocy i wsparcia.  

Wolontariat wspiera funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły:  

- umożliwia uczniom zdobycie nowej wiedzy i nowych umiejętności,  

- poszerza zasób wiedzy z zakresu problemów wykluczenia społecznego, niepełnosprawności, 
bezdomności,  

- przyczynia się do kształtowania postaw prospołecznych uczniów, stałej gotowości niesienia pomocy 
innym w rożnych sytuacjach życiowych.  

- umożliwia wyjście naprzeciw potrzebom uczniów pochodzącym z ubogich rodzin, których rodzice 
potrzebują pomocy i wsparcia.  

Szkoła podstawowa nr 87 w Poznaniu organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu                
w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu „Pomagam”.  Szkolne Koło Wolontariatu współpracuje               
z Samorządem Uczniowskim. 

 

CELE I DZIAŁANIA 

- Zapoznanie młodzieży i ideą wolontariatu i jej propagowanie 

- Uwrażliwienie na cierpienie i pomoc innym 

- Kształtowanie postaw prospołecznych 

- Rozwijanie empatii  

- Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego 

- Kształtowanie umiejętności działania zespołowego 

- Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach 

- Angażowanie się w działania  na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej 

- Charytatywne zbiórki pieniędzy na potrzebujących uczniów i innych osób ( w tym organizacje 
opiekujące się bezdomnymi zwierzętami ) 
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- Organizowanie kiermaszu, loterii fantowej i szkolnej dyskoteki 

- Organizowanie w ramach pracy szkoły spektakli, tworzenie dekoracji i gazetek szkolnych głownie o 
tematyce humanitarnej 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA 

W skład Szkolnego Koła Wolontariatu wchodzą:  

- Koordynator Szkolnego Wolontariatu ( nauczyciel ) jako opiekun Koła,  

- Członkowie Koła - uczniowie szkoły. 

Koordynator Szkolnego Wolontariatu kieruje działalnością Koła i reprezentuje Koło na zewnątrz. 

Do zadań Koordynatora Szkolnego Wolontariatu należy w szczególności: 

- zainicjowanie powstania grupy  

- zachęcenie wolontariuszy do zaangażowania  

- szkolenie wolontariuszy  

- współpraca z rodzicami  

- wspieranie wolontariuszy  

- prowadzenie dla nich systematycznych spotkań i szkoleń  

- motywowanie w sytuacjach zniechęcenia  

Członkiem wolontariatu może być każdy uczeń szkoły, który dostarczył do Koordynatora wypełnioną 
deklarację i zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na samodzielne działania w wolontariacie.  

( Załącznik nr 1 do Regulaminu ) 

Wolontariusz:  

- bierze udział w spotkaniach organizacyjnych organizowanych przez Koordynatora Szkolnego 
Wolontariatu (obecność obowiązkowa)  

- jest zobowiązany sumiennie wykonywać podjęte zadania, w przypadku niemożności szuka 
zastępstwa lub zgłasza to Koordynatorowi Szkolnego Wolontariatu lub opiekunowi danego działania 
w instytucji zewnętrznej  

- pracuje sumiennie i systematycznie w ciągu całego roku szkolnego  

- nie pracuje w czasie lekcji i innych zajęć szkolnych  

- bierze udział w szkoleniach organizowanych przez Koordynatora Szkolnego Wolontariatu  

- może zgłaszać własne inicjatywy i propozycje 
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- jest słowny, wywiązuje się ze swoich zadań, szanuje siebie i innych wolontariuszy, służy pomocą                 
i wspiera innych 

- nie otrzymuje wynagrodzenia ani innych świadczeń za swoją pracę na rzecz Wolontariatu 

- godnie reprezentuje Szkołę podczas uroczystości związanych z wolontariatem oraz poza nią 
zachowuje się kulturalnie i jest wzorem dla innych 

- może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu 

- zobowiązuje się dostarczyć zgodę rodziców w odpowiednim czasie przed planowaną jednorazową 
akcją, która odbywać się będzie w obecności Koordynatora Szkolnego Wolontariatu (w takim 
wypadku konieczna jest dodatkowa zgoda rodziców/opiekunów ucznia)  

- systematycznie zbiera potwierdzenia swoich działań i, gdy jest to możliwe, sporządza dokumentację 
fotograficzną i pod koniec roku składa Kartę Wolontariusza i sprawozdanie z potwierdzonymi swoimi 
całorocznymi działaniami ( Załącznik nr 2 do Regulaminu ) 

- zobowiązuje się do co najmniej dwuletniej pracy w Szkolnym Klubie Wolontariatu – zna zasady 
działania i Regulamin Koła ( Załącznik nr 3 do Regulaminu ) 

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

 

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA PRACĘ W WOLONTARIACIE 

Warunki otrzymania wpisu na świadectwie za działalność w wolontariacie:  

- Koordynator Szkolnego Wolontariatu na podstawie przedstawionej Karty Wolontariusza                        
i sprawozdania z działań w danym roku szkolnym ustala stopień zaangażowania wolontariusza                   
i decyduje o wystawieniu zaświadczenia o aktywnym udziale w danym roku szkolnym w 
wolontariacie  

- Wychowawca klasy na podstawie zaświadczenia oraz według obowiązujących przepisów prawa 
dokonuje wpisu na świadectwie szkolnym  

 

 

Sprawy sporne, nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrektor szkoły. 
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Załącznik nr 1 
do Regulaminu Szkolnego 

Koła Wolontariusza 
                                                

 
 
  

Szkolny Klub Wolontariatu  ZSP nr 7 
 

ZGODA RODZICÓW NA UCZESTNICTWO DZIECKA W DZIAŁANIACH 
WOLONTARIATU SZKOLNEGO  

 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka 

…………………………………………………………………………………………………w pracach 
w ramach wolontariatu szkolnego w roku szkolnym 2022/2023. Jednocześnie informuję,                            

iż zapoznałam/ zapoznałem się i akceptuję treść regulaminu wolontariatu szkolnego.  
 
Poznań, dnia ……………………………                             ………………………………………. 
                                                                                           ………………………………………. 
                                                                                     podpisy rodziców/opiekunów prawnych 
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Załącznik nr 2 
do Regulaminu Szkolnego 

Koła Wolontariusza 

 
 

KARTA WOLONTARIUSZA 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Poznaniu  

w roku szkolnym 2022/2023 
 

L.p.                
              

Data Miejsce realizacji Rodzaj działania Liczba godzin Podpis nauczyciela 

 
  

     

 
 

…………………..           …………………………                ….………………….. 
   Poznań, dnia                     Podpis wolontariusza                        Podpis rodzica/opiekuna 
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Załącznik nr 3 

do Regulaminu Szkolnego 
Koła Wolontariusza 

 

Zobowiązanie wolontariusza 
 

Przystępując do Szkolnego Klubu Wolontariusza oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz 
zasady i warunki pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Szkolnego Klubu 
Wolontariusza oraz sumiennego i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań.  
 
Poznań………………….                                
 

………………………………. 
(podpis wolontariusza) 

………………………………. 
(podpis rodzica/opiekuna) 

 


