
„Kiedy jesteś z drugimi i dla drugich,
jesteś pięknym człowiekiem, jesteś naprawdę”.

Św. Jan Paweł II

REGULAMIN SZKOLNEGO WOLONTARIATU
Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Rodziny w Szczecinie

Podstawa prawna szkolnego wolontariatu: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.).

1. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające
poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

2. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu, za swoją pracę nie pobiera
wynagrodzenia.

3. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam,
gdzie taka pomoc jest potrzebna.

4. Do szkolnego wolontariatu mogą należeć uczniowie, którzy chcą pomagać najbardziej
potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w
środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne,
kulturalne.

5. Członkami szkolnego wolontariatu jest młodzież szkolna (kl.6-8), która respektuje
regulamin.

6. Opiekunami wolontariatu są: pedagog Iwona Sadowska-Żelazny i katecheta Beata
Rostkowska.

7. Celem wolontariatu jest:
1) dobrowolna, świadoma i nieodpłatna pomoc innym;
2) rozwijanie postawy zaangażowania, otwartości, wrażliwości na potrzeby innych,

życzliwości i bezinteresowności;
3) aktywne działanie w zakresie pomocy społecznej, koleżeńskiej, życia kulturalnego i

środowiska naturalnego.
8. Członkowie wolontariatu angażują się również w imprezy o charakterze charytatywnym

oraz w pomoc przy organizowaniu różnego rodzaju imprez i uroczystości  szkolnych.
9. Wolontariusz ma prawo do:

1) zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw;
2) podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole, pomocy w domu

oraz odpoczynku;
3) wsparcia ze strony opiekuna lub innych pracowników szkoły;
4) otrzymania opinii o wykonanej pracy;
5) rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu (odpowiednio wcześniej należy uprzedzić

koordynatora, nie ponosząc żadnych konsekwencji z tego tytułu).
10. Wolontariusz nie może wykonywać czynności, do których nie ma uprawnień, a w

szczególności takich, do których potrzebne jest przygotowanie medyczne.
11. Obowiązki wolontariusza:

1) przed podjęciem swojej pracy powinien zgłosić miejsce i sposób jej realizacji oraz
uzyskać akceptację opiekuna szkolnego wolontariatu;

2) musi przedstawić pisemną zgodę  rodziców na działanie w wolontariacie;
3) w celu uzyskania wpisu o pracy na rzecz wolontariatu na świadectwie w klasie 8, uczeń

powinien przepracować minimum 20 godzin;
4) musi posiadać „Zeszyt Pracy Wolontariusza”, który będzie zawierał:

a) opis wykonanej pracy;
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b) ilość przepracowanych godzin;
c) podpis osoby, na rzecz której praca została wykonana.

12. Wszelkie wątpliwości dotyczące wykonywanej pracy wolontariusz powinien jak najszybciej
zgłaszać opiekunowi przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji czy akcji.

13. Wolontariusz jest zobowiązany do dyskrecji, zwłaszcza na temat osób, dla których
wykonuje pracę.

14. Wolontariusz postępuje zgodnie z kodeksem etycznym wolontariusza:
1) być pewnym – zastanów się dlaczego chcesz pomagać innym;
2) być przekonanym – nie oferuj swojej pomocy, jeśli nie jesteś przekonany o wartości

tego, co robisz;
3) przestrzegać zasad – nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz; może okazać się, że

mają swoje uzasadnienie;
4) być osobą, na której można polegać – praca jest zobowiązaniem; wykonuj to, co

zgodziłeś się zrobić;  nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
15. Wolontariusze za szczególne zaangażowanie w pracę wolontariatu mogą zostać wyróżnieni

i nagrodzeni.
16. Formy nagradzania:

1) pochwała na forum szkoły;
2) pochwała wpisana do dziennika i dyplom;
3) wpis na świadectwie szkolnym;
4) listy pochwalne dla rodziców wyróżniających się wolontariuszy.

17. Postanowienia końcowe:
1) każdy wolontariusz jest zobowiązany do podpisania regulaminu;
2) szkolny wolontariat jest powołany za zgodą dyrektora Katolickiej Szkoły

Podstawowej im. Św. Rodziny w Szczecinie.
3) formy pracy szkolnego  wolontariatu określa zał. nr 1 do regulaminu.
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załącznik nr 1

FORMY PRACY SZKOLNEGO  WOLONTARIATU

1. SZKOLNE IMPREZY – pomoc przy organizacji, opieka nad młodszymi uczniami w czasie
imprezy.

2. POMOC W PRZYGOTOWANIU I ORGANIZACJI SZKOLNYCH MSZY ŚWIĘTYCH –
przygotowanie sali, ustawienie ławek i sprzątanie po Mszy Św., służba liturgiczna.

3. PRACA W SAMORZĄDZIE SZKOLNYM, reprezentowanie szkoły w poczcie
sztandarowym.

4. POMOC W LEKCJACH – uczniowie zgłaszają chęć pomocy w lekcjach, pomagają w
odrabianiu lekcji najmłodszym.

5. STARSZY BRAT, STARSZA SIOSTRA – pomoc w świetlicy szkolnej, zabawa z dziećmi,
czytanie.

6. CARITAS (okolicznościowo) – przed świętami zbiórka żywności i środków
czystości,rozdawanie ulotek, sprzedaż kartek , świec i innych artykułów w Adwencie i
Wielkim Poście, ewentualnie pomoc przy parafii.

7. ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA – zbiórka artykułów szkolnych i środków czystości,
zawiezienie darów do świetlicy, zabawa z dziećmi, ewentualnie pomoc w wybranej
świetlicy przy parafii.

8. DOM SAMOTNEJ MATKI – zbiórka pampersów, odzieży niemowlęcej i środków
czystości.

9. SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT – zbiórka żywności.
10. POMOC OSOBIE STARSZEJ LUB NIEPEŁNOSPRAWNEJ.
11. FUNDACJA „POLSKIE WARTOŚCI” – pomoc Polakom na wschodzie.
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ZGODA RODZICÓW
NA UDZIAŁ DZIECKA W SZKOLNYM  WOLONTARIACIE

W KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  IM. ŚW. RODZINY W SZCZECINIE

Wyrażam zgodę na aktywny udział mojego dziecka …...........................................................................

w ramach szkolnego wolontariatu w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Rodziny w Szczecinie.

Oświadczam, że znany mi jest regulamin, formy pracy oraz idea wolontariatu, u podstaw której stoi

dobrowolne, bezpłatne wykonywanie czynności oraz charytatywny i pomocniczy charakter

wykonywanych przez wolontariusza świadczeń.

_______________________________ ________________________
miejscowość, data podpis podpis rodzica

ZGODA UCZNIA

Zapoznałem/łam się z treścią i akceptuję regulamin szkolnego wolontariatu.

__________________________________
data i podpis wolontariusza
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