
Regulamin działalności wolontariackiej w Szkole Podstawowej nr 5 

im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim 

 

 

1. Postanowienia ogólne 

(a) Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające 

poza więzi rodzinne oraz koleżeńsko-przyjacielskie. 

(b)Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być 

każdy uczeń, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. 

(c) Wolontariusz ma pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby 

środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego 

typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. 

2. Cele wolontariatu 

(a) Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz zaangażowanie ich w świadomą, 

dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym. 

(b) Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy. 

(c) Aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej i kulturalnej. 

(d)Włączanie młodzieży do działań o charakterze wolontariackim, wykorzystanie ich 

umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego oraz łączenie na 

poziomie szkoły młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami tej 

pomocy oczekującymi. 

(e) Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej. 

(f) Promocja idei wolontariatu w szkole. 

3. Wolontariusze 

(a) Wolontariuszem może zostać każdy, kto chce służyć innym. 

(b) Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działalność 

wolontariacką oraz podpisać Zobowiązanie Wolontariusza (załącznik 1). 

(c) Działalność wolontariacka opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. 

(d)Wolontariusze mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli 

wywiązywać się z obowiązków domowych. 

(e) Wolontariusz: 

• kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych, 

• wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań, 



• systematycznie wpisuje do „Dzienniczka Wolontariusza” wykonane prace; dokonywać 

wpisu mogą koordynatorzy wolontariatu w szkole oraz osoba lub instytucja, na rzecz 

której wolontariusz działa (załącznik 2), 

• wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie, może zgłaszać własne propozycje i 

inicjatywy, 

• stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być 

przykładem dla innych, 

• przestrzega zasad zawartych w regulaminie działalności wolontariackiej. 

(f) Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie 

regulaminu. O skreśleniu z listy decyduje koordynator wolontariatu w szkole. 

4. Obszary działania 

Aktywność uczniów uczestniczących w wolontariacie dotyczy dwóch zasadniczych 

obszarów: środowiska szkolnego i środowiska lokalnego. 

Możliwe formy działań wolontariackich: 

(a) Organizowanie pomocy koleżeńskiej. 

(b) Praca w Kole Misyjnym, czyli włączanie się w realizację salezjańskiego projektu 

misyjnego „Adopcja na odległość”. 

(c) (uchylony) 

(d) Pomoc przy organizacji imprez dla uczniów z klas młodszych. 

(e) Pomoc nauczycielowi świetlicy np. głośne czytanie, asystowanie przy odrabianiu lekcji. 

(f) (uchylony) 

(g) Pomoc w bibliotece szkolnej. 

(h) Promowanie i organizowanie w szkole akcji o charakterze charytatywnym (np. świąteczne 

zbiórki żywności, Góra Grosza, prowadzenie akcji zbierania plastikowych nakrętek, 

szlachetna paczka i inne) 

(i) Inne działania pojawiające się w trakcie roku szkolnego, a także pełnienie funkcji 

chorążego i asysty w poczcie sztandarowym. 

(j) Działanie na rzecz WOŚP, OSP i innych organizacji, z zastrzeżeniem uczestnictwa 

przynajmniej przez 3 lata lub co najmniej 30 godzin udokumentowanych w „Dzienniku 

Wolontariusza” oraz okazaniu zaświadczenia wydanego zgodnie ze wzorek (załącznik 3). 

5. Nagradzanie wolontariuszy 

Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności 

wolontariusza. 

Formy nagradzania: 



• podniesienie oceny zachowania, 

• pochwała wychowawcy na forum klasy, 

• pochwała Dyrektora na forum szkoły, 

• wydanie zaświadczenia o wolontariacie na rzecz szkoły i/lub środowiska, 

• wpis na świadectwie ukończenia klasy/szkoły. 

6. Postanowienia końcowe 

(a) Uczeń, który chce uzyskać 3 punkty w rekrutacji do szkół 

ponadpodstawowych, powinien w szkole podstawowej zrealizować co najmniej 30 godzin  

w systematycznej pracy wolontariatu lub pracy na rzecz środowiska szkolnego/ lokalnego. 

(b) W niejasnych sytuacjach o przyznaniu punktów decyduje komisja, w skład której 

wchodzą: Dyrektor Szkoły, Opiekun wolontariatu i wychowawca, który informuje o tym 

swoich uczniów. 

 

Warunkiem otrzymania zaświadczenia i wpisu na świadectwie jest wypracowanie przez 

ucznia w ciągu roku szkolnego co najmniej 20 godzin na rzecz innych i 

udokumentowanie tego wpisami do dzienniczka wolontariusza, dyplomami lub 

zaświadczeniami otrzymanymi od instytucji na rzecz których pracował wolontariusz. 

 
Warunkiem otrzymania zaświadczenia i wpisu na świadectwie jest wypracowanie przez 

ucznia co najmniej 30 godzin w trakcie nauki w Szkole Podstawowej na rzecz innych.  

W przypadku wolontariatu realizowanego w szkole, zaświadczenie przygotowuje 

opiekun danej formy wolontariatu na podstawie prowadzonego Dzienniczka 

Wolontariusza.  

W przypadku wolontariatu realizowanego na rzecz instytucji zewnętrznych niezbędne 

jest przedstawienie zaświadczenia z tej instytucji wraz z Dzienniczkiem Wolontariusza. 

Zaświadczenie powinno zawierać imię i nazwisko ucznia, liczbę godzin  zrealizowanego 

wolontariatu oraz stwierdzenie, że były to działania o charakterze wolontariatu. 

Powinno być opatrzone pieczęcią tej instytucji oraz podpisem jej przedstawiciela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

 
 

 

Zobowiązanie wolontariusza 

 

 

 

Podejmując się działalności wolontariackiej, oświadczam, że znam i akceptuję jej regulamin. 

Zobowiązuję się do sumiennego i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań. 

 

 

 

 

 

 

 

………………...…..……………………….. 
miejscowość, data 

 

 

……….……….………………….………… 
czytelny podpis wolontariusza 

 

 

 

 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

Wyrażam zgodę na działalność wolontariacką mojego dziecka ……………………………… 

 

………………………………………, ucznia/uczennicy klasy ………... na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 5 w Grodzisku Mazowieckim 

 

 

 

………………...…..……………………….. 
miejscowość, data 

 

 

……….……….………………….………… 
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 



Załącznik 2 

 

Dzienniczek wolontariusza 

 

Imię i nazwisko ...................................................................… Klasa 

............… 

Lp. data Rodzaj działania Liczba 

godzin 

Podpis 

potwierdzający 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 



Załącznik 3 

 

……………………………………………… 

Miejscowość i data 

 

 

Zaświadczenie o odbytym wolontariacie ucznia poza szkołą 

Imię i nazwisko wolontariusza 

………………………………………………………………………………… 

Nazwa placówki, instytucji, organizacji, w której świadczony był wolontariat: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………..  

Opis działań wolontariackich 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………  

Okres, w którym wolontariusz się angażował w pracę …………………………  

………………………………………………………………………………….. 

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

 

 

 

 

 

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

pieczątka instytucji,  placówki, organizacji                                        podpis osoby opiekującej się wolontariuszem 


