
 

 

 

REGULAMIN  

RADY WOLONTARIATU  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8  

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  

IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH  
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Podstawa prawna 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59, poz. 949). 

 Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.). 

 



I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza relacje 

rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 

2. Wolontariusz Szkolnego Koła Wolontariatu działa na zasadach wolontariatu. 

3. Rada Wolontariatu powstało z inicjatywy uczniów i jest formą pomocy osobom  

i instytucjom potrzebującym. 

4. Rada Wolontariatu jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie osoby 

wyrażające chęć pomocy innym. 

5. Rada działa na terenie szkoły w ramach Samorządu Uczniowskiego. 

6. Opiekę nad Radą Wolontariatu sprawuje opiekun, który nadzoruje ich pracę. 

     II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 

1. Celem Koła jest rozwijanie wśród uczniów postawy wrażliwości na potrzeby innych, 

zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności. 

2. Rada wspiera inicjatywy uczniów na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. 

3. Promuje ideę wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym. 

4. Podejmuje aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia 

kulturalnego. 

5. Włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez szkolnych, oraz 

akcje prowadzone przez inne organizacje. 

III. STRUKTURA 

1. Samorząd uczniowski ze swojego składu wyłania Radę Wolontariatu, która liczy 5 osób  

i jej kadencja trwa rok. 

2. Wolontariuszem może być każdy uczeń szkoły wyrażający chęć wolontaryjnej pomocy 

osobom i instytucjom potrzebującym. 

3. Wolontariusz niepełnoletni przed podjęciem działalności w Radzie Wolontariatu powinien 

okazać pozwolenie od rodzica/opiekuna prawnego. 

4. Opiekunem Rady Wolontariatu jest nauczyciel, którego kandydaturę proponuje dyrektor 

szkoły, a akceptuje Rada Wolontariatu. 

5. Członkowie Rady oraz opiekun ściśle współpracują z zespołem nauczycieli jak również 

dyrektorem szkoły.  

 



      IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA 

1. Wolontariusz ma prawo do: 

 jasno określonego zakresu obowiązków, 

 podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i własnego 

odpoczynku. 

 prośby o pomoc, 

 wnoszenia nowych pomysłów, 

 ciągłego rozwijania swoich umiejętności, 

 ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu zadaniami, 

 wpływu na podejmowane przez opiekuna decyzje. 

 zrezygnowania z działalności w każdym czasie, 

 promocji idei wolontariatu w szkole i swoim otoczeniu. 

 

2. Wolontariusz ma obowiązek: 

 być osobą odpowiedzialną, 

 sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania, 

 być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji, dla której pracuje, 

 brać czynny udział w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach organizowanych przez 

opiekuna, 

 wywiązywać się z podjętych obowiązków najlepiej, jak potrafi. 

 respektować zasady idei wolontariatu takie jak: 

 zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem, 

 zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, 

 zasada troski o los słabszych, 

 zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości, 

 zasada świadomego i odpowiedniego reprezentowania szkoły. 

      V. NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY 

1. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności 

wolontariusza. 

2. Formy nagradzania: 

 pochwała opiekuna, 

 dyplom uznania „Wolontariusz Roku”, 



 pochwała dyrektora szkoły, 

 list gratulacyjny do rodziców, 

 nagroda książkowa podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego, 

 podwyższenie oceny z zachowania, 

 wpis na świadectwie szkolnym. 

    VI. ZADANIA OPIEKUNA RADY WOLONTARIATU 

1. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy wolontariuszy. 

2. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia. 

3. Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy. 

4. Reprezentowanie wolontariuszy. 

5. Angażowanie i wspieranie uczniów w działalności wolontaryjnej. 

6. Kontakt z Dyrekcją Szkoły. 

7. Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań. 

     VII. SPOSOBY EWALUACJI: 

1. Ankieta dla wolontariuszy. 

2. Sprawozdanie z pracy rady wolontariatu. 

3. Rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze. 

4. Zdjęcia z imprez. 

5. Podziękowania od osób i instytucji. 

6. Wywiad z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy. 

      VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków  Rady Wolontariatu. 

2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Rady. 

3. Rozwiązania Rady może dokonać tylko Zarząd Rady Samorządu Uczniowskiego. 

4. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 

5. Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działania wolontariuszy. 


