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§1 

Postanowienia ogólne 

 

1.Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, 

wykraczająca poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 

2. Szkolny wolontariat jest skierowany do tych, którzy chcą pomagać najbardziej 

potrzebującym, inicjować w ciągu całego roku szkolnego działania odpowiadające 

potrzebom środowiska szkolnego i lokalnego oraz innym środowiskom, 

wspomagać różne inicjatywy charytatywne, kulturalne i ochrony środowiska. 

3. Członkiem koła może zostać każdy uczeń naszej szkoły. 

4. Pracą kierują opiekunowie wolontariatu. 

 

 

§2 

Cele i zakres działania 

1. Zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy 

innym. 

2. Kształtowanie u uczniów postaw otwartości na potrzeby innych, życzliwości 

i bezinteresowności. 

3. Inicjowanie i podejmowanie aktywnych działań na różnych obszarach: 

koleżeńskim, społecznym, życia kulturalnego i środowiska naturalnego. 

4.Współpraca z różnymi instytucjami, 

5. Propagowanie idei wolontariatu na terenie naszej szkoły. 

 

  



§3 

Działalność uczniowska w Szkolnym Kole Wolontariatu  

 

1. Członkiem wolontariatu może zostać każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 5, 

który spełnia następujące kryteria: 

1) osiąga pozytywne wyniki w nauce, 

2) potrafi zachować dyskrecję, 

3) jest odpowiedzialny, 

4) zobowiązuje się przestrzegać regulaminu koła, 

5) wykazuje się wysoką kultura osobistą. 

 

 

§4 

Zasady działalności uczniowskiej w Szkolnym Kole Wolontariatu  

 

1.Uczeń działający w kole: 

a) jest świadomy idei pracy i zobowiązań wynikających z działalności na rzecz 

wolontariatu, 

b) pracuje sumiennie i systematycznie przez cały rok, 

c) bierze udział w spotkaniach organizacyjnych i zebraniach, 

d) ma możliwość inicjowania akcji wolontariatu w środowisku szkolnym 

i lokalnym w trakcie całego roku szkolnego, 

e) bierze udział w akcjach charytatywnych w czasie wolnym od zajęć 

edukacyjnych, 

f) w szczególnych przypadkach, jeśli akcja przeprowadzana jest w czasie zajęć 

edukacyjnych, może być z nich zwolniony za zgodą dyrektora szkoły, jeśli nie 

zaburzy to procesu edukacyjnego, 



g) rzetelnie, z zachowaniem dyskrecji i kulturą osobistą wykonuje powierzone mu 

zadania, 

h) może zostać usunięty z Szkolnego Koła Wolontariatu za złamanie regulaminu. 

 

2. Wszystkie akcje, które przeprowadzane są w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych 

pod opieką nauczyciela bądź opiekuna z ramienia instytucji, która zajmuje się 

wolontariatem wymagają pisemnej zgody rodzica ucznia.  

Uczniowie powyżej 13 roku życia (zwani wolontariuszami) mogą brać udział w 

akcji bez stałej opieki nauczyciela tylko na podstawie zgody wyrażonej przez 

rodziców. 

 

 

§5 

Ocenianie działalności w Szkolnym Kole Wolontariatu  

1.Uczeń za branie udziału w poszczególnych akcjach otrzymuje pochwałę 

wpisywaną do dziennika. 

2.Zaangażowanie w wolontariat jest podstawą do podniesienia oceny z zachowania.  

3.Warunkiem otrzymania wpisu na świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej 

za działalność w wolontariacie jest minimum 1 rok aktywnego uczestnictwa 

(dotyczy uczniów z klas VIII). 

 


