
REGULAMIN SZKOLNEGO WOLONTARIATU „EMPATIA” 

 SP 231 W WARSZAWIE 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Wolontariat - to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, 

wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko- przyjacielskie.  

2. Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem 

może być każdy uczeń klas I-VIII, w każdej dziedzinie życia społecznego. 

3. Wolontariat Szkolny- inicjatywa uczniów, skierowana do ludzi młodych, 

którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania                      

w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy 

charytatywne, kulturalne. Będąca formą pomocy osobom i instytucjom 

potrzebującym. 

4. Wolontariat działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji. 

5. Opiekę nad Wolontariatem sprawują koordynatorzy, którzy nadzorują pracę             

i działania. 

6. Szkolny wolontariat „Empatia” działa głównie na rzecz dwóch grup 

docelowych: 

 rówieśników: kolegów ze szkoły, którzy mają problem np.                               

z zaległościami w nauce pod nadzorem nauczyciela lub są w trudnej 

sytuacji materialnej (pomoc anonimowa), 

 lokalnych instytucji i organizacji, 

 



Cele i działania 

 

1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem. 

2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych. 

3. Kształtowanie postaw prospołecznych. 

4. Rozwijanie empatii, zrozumienia. 

5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. 

6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego. 

7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach. 

8. Angażowanie się na działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o 

charakterze regularnym akcyjnym. 

 

Prawa wolontariusza 

 

1. Do Szkolnego Wolontariatu mogą należeć chętni uczniowie klas I-III                          

i IV-VIII. Członkowie Wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie 

zapominają o sobie. 

3. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy. 

4. Członkowie Wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze 

nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu. 

5. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych 

członków wolontariatu. 

6. Dzienniczek Wolontariusza otrzymują uczniowie kl. IV-VIII ubiegający się            

o uzyskanie 3 punktów w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych za 

osiągnięcia w aktywności na rzecz innych. 

7. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę. 

8. Wolontariusz nie przekłada nauki nad zadaniami wolontariatu . 

 



Obowiązki wolontariusza 

 

1. Wolontariusze muszą dostarczyć wypełniony i podpisany kwestionariusz 

osobowy oraz zgodę rodziców/ opiekunów prawnych na samodzielne działanie 

w wolontariacie. 

2. Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach 

wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach organizowanych przez 

opiekunów/koordynatorów. 

3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków. 

4. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym 

wolontariuszom. 

5. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia, ani żadnych świadczeń za 

swoją pracę. 

6. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać 

kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów. 

7.Wolontariusze dysponują czasem poza lekcjami w akcjach i zbiórkach jeżeli 

jest taka potrzeba. 

8. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za 

nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Wolontariatu. 

 

Nagradzanie wolontariuszy 

 

1. Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez: 

a) wyrażenie uznania słownego; 

b) pochwałę na forum szkoły; 

c) nagrody 

d) dyplomy 



Rezygnacja z pracy w wolontariacie 

 

1. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie. 

 

Zadania koordynatorów 

 

Koordynator odpowiada m.in. za wyznaczanie kierunków prac koła, organizację 

spotkań wolontariuszy, określanie terminów realizacji zadań. Do jego głównych 

zadań należy: 

 promocja idei wolontariatu wśród uczniów i ich rekrutacja, 

 wyznaczanie zadań odpowiednich do profilu i zainteresowań 

wolontariusza, 

 nadzorowanie pracy wolontariuszy, 

 przygotowanie stanowiska pracy oraz samego wolontariusza do pracy, 

 określenie warunków współpracy, 

 utrzymywanie stałego kontaktu z wolontariuszami, 

 nagradzanie i podtrzymywanie motywacji wolontariusza, 

 rozwiązywanie trudnych sytuacji. 

 

 

 

 

 

 



SZKOLNY REGULAMIN PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA 

WOLONTARIAT DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

NA ROK SZKOLNY  2020/2021 

 

PODSTAWA PRAWNA 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.                    

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 610) 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 

Warunki otrzymania wpisu na świadectwie za działalność w wolontariacie:  

1. Uczeń szkoły podstawowej może mieć przyznane trzy punkty w rekrutacji do 

szkół ponadpodstawowych za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, 

zwłaszcza w formie wolontariatu lub działania na rzecz środowiska szkolnego. 

2.  Punkty przyznają opiekunowie wolontariatu na koniec roku szkolnego                   

w porozumieniu z wychowawcą.  

3. Wolontariusz otrzyma wpis na świadectwie (VIII klasa szkoły podstawowej) 

za udział w wolontariacie, pod warunkiem wypracowania w kl. IV-VIII co 

najmniej 30 godzin wolontariatu lub pracy na rzecz środowiska szkolnego                 

i lokalnego.  

4. Wolontariusz może wypracować godziny, m. in. poprzez: 

 a) aktywny udział w akcjach charytatywnych, ekologicznych, przyrodniczych, 

sportowych lub kulturalnych różnego typu, organizowanych zarówno na terenie 

szkoły jak i poza nią;  

b) pomoc w nauce kolegom pod nadzorem nauczyciela;  



c) pomoc w organizacji i przeprowadzeniu inicjatyw świetlicy oraz biblioteki 

szkolnej; 

5. Koordynator Szkolnego Wolontariatu na podstawie przedstawionego 

Dzienniczka Wolontariusza oraz sprawozdania z działań ustala stopień 

zaangażowania wolontariusza i decyduje o wystawieniu zaświadczenia za jego 

aktywny udział w wolontariacie. 

  6. Wychowawca klasy na podstawie zaświadczenia oraz według 

obowiązujących przepisów prawa dokonuje wpisu na świadectwie szkolnym. 

7. Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany dostarczyć 

zaświadczenie o odbytym wolontariacie najpóźniej do dnia rocznej rady 

klasyfikacyjnej w czerwcu. Zaświadczenie ma zawierać nazwę placówki, 

pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, okres, 

w którym wolontariusz angażował się w pomoc oraz ilość zrealizowanych przez 

niego godzin i zakres obowiązków. 

6. Punkty przyznaje Komisja, w skład której wchodzą: dyrektor, koordynator 

wolontariatu i wychowawca. 

7. Komisja decyduje o przyznaniu punktów w niejasnych sytuacjach. 

8. Uczeń jest odpowiedzialny za swój Dzienniczek Wolontariusza, w przypadku 

zagubienia lub zniszczenia nieumożliwiającego odczytanie, koordynator 

uzupełni uzyskane przez ucznia punkty na podstawie wpisów do dziennika 

elektronicznego za dany rok szkolny. 

Podstawowym dokumentem regulującym ogólne kwestie wolontariatu jest: 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                     

i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze. zm.). 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe wskazuje główne 

zadania szkoły w zakresie tworzenia możliwości uczniom i uczennicom 

angażowania się w wolontariat. 


