
Regulamin pracy wolontariatu szkolnego 

w roku szkolnym 2019/2020

Szkolny Wolontariat  jest  inicjatywą nauczycieli  i  uczniów szkoły,  skierowaną do całej  szkolnej 

społeczności.  Członkowie  szkolnego  wolontariatu  chcą  pomagać  najbardziej  potrzebującym, 

reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, 

wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

Cele Szkolnego Wolontariatu:

1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu.

2. Niesienie pomocy innym.

3. Wykształcenie  umiejętności  właściwego  i  przyjaznego  komunikowania  się  z  drugim 

człowiekiem.

4. Czerpanie zadowolenia i satysfakcji z bezinteresownej działalności na rzecz innych.

5. Pokazanie innym, jak można spędzić pożytecznie wolny czas.

6. Zintegrowanie ze sobą uczniów z różnych zespołów klasowych.

7. Rozwijanie twórczych postaw i uczuć empatycznych.

8. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

9. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

10. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontariackim oraz 

wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego.

Działania Szkolnego Klubu Wolontariatu obejmują:

• Pomoc w lekcjach uczniom słabszym,

• Organizowanie na terenie szkoły akcji informacyjnych,

• Organizowanie na terenie szkoły zbiórek charytatywnych

Plan pracy szkolnego wolontariatu na rok szkolny 2019/2020

1. Zorganizowanie  spotkania  informacyjnego  dla  uczniów chcących  brać  czynny udział  w 

działaniach szkolnego wolontariatu (12 wrzesień 2019 r.)

2. Organizowanie cyklicznych spotkań szkolnego wolontariatu (minimum 2 razy w miesiącu), 



podczas  których  uczniowie  wraz  z  opiekunami  organizują  i  przeprowadzają  akcje 

informacyjne i charytatywne na terenie szkoły oraz na bieżąco ewaluują swoje działania.

3. Zorganizowanie  spotkania  podsumowującego  pracę  wolontariuszy  w  I  semestrze  roku 

szkolnego 2019/2020 (styczeń 2020 r.).

4. Zorganizowanie  spotkania  podsumowującego  pracę  wolontariuszy  w  II  semestrze  roku 

szkolnego 2019/2020 (czerwiec 2020r.).

Procedura dotycząca dokonywania wpisu na świadectwo ucznia za szczególne osiągnięcia.

1. Uczeń otrzymuje wpis na świadectwie szkolnym w brzmieniu „Aktywność na rzecz innych 

ludzi” po spełnieniu następujących warunków:

• uczeń aktywnie i  systematycznie,  (tj.  był  obecny na więcej  niż  połowie spotkań) 

uczestniczył  w  spotkaniach  Szkolnego  Wolontariatu  przez  cały  rok  szkolny,  w 

którym dokonywany jest wpis na świadectwie oraz

• uczeń  wypełnił  kartę  samooceny,  w  której  wykazał  się  samodzielnym 

koordynowaniem i udziałem, w co najmniej trzech akcjach zorganizowanych przez 

Szkolny  Wolontariat  w  roku  szkolnym,  w  którym  dokonywany  jest  wpis  na 

świadectwie.

W przypadku wolontariatu poza środowiskiem szkolnym wpisu na świadectwie dokonuje się 
na podstawie zaświadczenia od opiekuna tej organizacji i po zatwierdzeniu przez Dyrektora 
szkoły. Kserokopię zaświadczenia wychowawca dołącza do arkusza ocen ucznia.


