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Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

• Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, 

wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie. 

• Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być 

każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna 

• Wolontariat Szkolny- inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą 
pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym ¡.lokalnym, 

wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne. 

Rozdział II Cele i działania 

1 .Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie. 
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 w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, mające charakter 
regularny oraz akcyjnych. 

Rozdział III Wolontariusze 

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym. 
2. Wolontariuszem może być każdy młody człowiek respektujący regulamin, po uprzednim 
przedstawieniu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontaryjną. 
3. Działalność Szkolnego Wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i 
bezinteresowności. 
4. Wolontariusze mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym nauki i pomocy w 
domu. 
5. Wolontariusz kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia-pomocy, 
troską o innych. 
6. Każdy Wolontariusz systematycznie wpisuje do „Dzienniczka wolontariusza” wykonane 
prace potwierdzone podpisem opiekuna. 
7. Wolontariusz stara się aktywnie włączyć w działania wolontariatu, zgłaszać własne 
propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie. 

8. Wolontariusz stara się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie. 

Rozdział IV 
Struktura działania Szkolnego Wolontariatu. 
1. Szkolny Wolontariat nie posiada jakiejś szczególnie rozbudowanej struktury 
organizacyjnej. 

2. Na czele Szkolnego Wolontariatu stoi Rada Wolontariatu w skład której, wchodzą: 



nauczyciele-koordynator i wolontariusze. 

Rozdział V 

Obszary działania 

Aktywność wolontariuszy uczestniczących w projekcie ukierunkowana jest na dwa 

zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne (zewnętrzne). 

1. Pomoc organizowaniu wolnego czasu dla młodszych kolegów przebywających w 

świetlicy, pomocy koleżeńskiej w odrabianiu lekcji. 

2. Akcji wolontariatu w środowisku lokalnym organizowanych przez-Szkolny Samorząd 

Uczniowski, 

3. Działalność w każdym miejscu, gdzie wolontariusz może nieść pomoc. 

Rozdział VI 
Nagradzanie wolontariuszy 

1. Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie nagradzające —

podsumowujące, na którym spotyka się zespół koordynatorów w celu podsumowania działań 

wolontariuszy oraz nagrodzenia za działalność wolontaryjną. 

2. W trakcie roku szkolnego godziny wypracowane na rzecz wolontariatu będą zapisywane 

w karcie aktywności wolontariusza. 

Formy nagradzania: 
wyrażenie uznania słownego, 
pochwała na forum szkoły, 
wpis z zachowania w dzienniku elektronicznym 

wręczanie listów pochwalnych i dyplomów. 

Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie działalności. 

 

 


