
 

 

 
 

 

 

Regulamin Szkolnego Wolontariatu 

przy Szkole Podstawowej im. kpt. ż. w. Kazimierza Jurkiewicza nr 39 

w Gdyni. 

 

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,      

w każdej dziedzinie życia społecznego. 

3. Wolontariat Szkolny – inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą         

pomagać  najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokal-

nym,   wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne. 

4. Przyjmuje się, że wolontariusze nie powinni mieć mniej niż 13 lat, małoletni bowiem, któ-

rzy nie ukończyli jeszcze 13. roku życia, nie ponoszą odpowiedzialności za wyrządzoną 

szkodę (art. 426 Kodeksu cywilnego).  

 

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 akcyjny: 

a) działalność akcyjna skierowana jest do uczniów klas VI i VII – udział w przedsięwzię-

ciach na terenie szkoły; 

b) działalność systematyczna skierowana jest głównie do uczniów klas VIII – udział w 

przedsięwzięciach na terenie szkoły i środowiska lokalnego. 

 

Prawa wolontariusza. 

1. Do Szkolnego Wolontariatu może należeć uczeń Szkoły Podstawowej nr 39 w Gdyni, 

uczęszczający do klas VI, VII lub VIII, pod warunkiem że ukończył 13 rok życia. 

2. 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 wolontaria-

tu. 

6. Każdy może przystąpić do klubu jak i od niego odejść, uprzedzając odpowiednio wcześniej  

opiekunów wolontariatu szkolnego. 

7. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę. 

Obowiązki wolontariusza. 

1. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie                    

w wolontariacie oraz podpisać zobowiązanie wolontariusza (załącznik nr 1).          

2. Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w 

spotkaniach i warsztatach, które są odnotowywane w rejestrze szkolnym (załącznik nr 2). 

3. Uczeń klasy VIII, który w roku szkolnym 2021/2022, chce uzyskać punkty na świadectwie 

ukończenia szkoły, musi zrealizować co najmniej 20 godzin wolontariatu lub pracy na rzecz 

środowiska szkolnego i lokalnego 

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

5. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom. 

6. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę. 

7. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być     

wzorem dla innych uczniów. 

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) przyznanie punktów zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania; 

d) w przypadku uczniów kończących 8 klasę szkoły podstawowej, przyznane mogą być 

punkty za angażowanie się w działalność społeczną. Punkty te wpisywane są na 

świadectwo ukończenia szkoły (zgodnie z Rozporządzeniem MEN). 

2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności 

wolontariusza. 

Zasady przyznawania punktów za pracę w wolontariacie. 

1. Przyznawanie punktów odbywa się raz w semestrze, zgodnie z wewnątrzszkolnym syste-

mem oceniania. 

2. Punkty przyznają opiekunowie wolontariatu. 

3. Wolontariusz może uzyskać jedynie punkty dodatnie. 

4. Punkty dodatnie przyznawane są za aktywną pracę w wolontariacie (uczestniczenie w spo-

tkaniach organizacyjnych, akcjach, zbiórkach, wyjściach itp.). 

5. Wolontariusze kończący 8 klasę szkoły podstawowej mogą otrzymać dodatkowe punkty na 

świadectwie szkolnym za angażowanie się w działalność społeczną. O przyznaniu punktów 

decydują opiekunowie wolontariatu w oparciu o: 

- analizę aktywności wolontariusza; 

- analizę długości pracy ucznia w szkolnym wolontariacie; 



- analizę takich cech wolontariusza, jak: obowiązkowość, odpowiedzialność, umiejętność 

współdziałania, kreatywność. 

6. Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany dostarczyć zaświadcze-

nie o odbytym wolontariacie najpóźniej dwa dni przed posiedzeniem rocznej rady klasyfika-

cyjnej. Zaświadczenie powinno zawierać nazwę placówki, pieczątkę i podpis osoby odpo-

wiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, okres w którym wolontariusz angażował się w 

pomoc oraz ilość zrealizowanych przez niego godzin (załącznik nr 3).  

7. Dokumentację potwierdzającą udział ucznia w akcjach o charakterze wolontariatu przez ca-

ły okres nauki w szkole gromadzi opiekun szkolnego koła na podstawie „Karty aktywności 

wolontariusza SP 39 w Gdyni” (załącznik nr 4). 

   

Rezygnacja z pracy w wolontariacie. 

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

2. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie        

opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica.       

 

Podstawa prawna: 

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 

przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. Z 2017 r. poz. 610), w przypadku przeliczania na punkty kry-

terium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w 

szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty. Potwierdzeniem tych osiągnięć jest 

zapis na świadectwie ukończenia szkoły dokonany zgodnie z pkt. 19 załącznika 1 do rozporządze-

nia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów pań-

stwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 939), który mówi: 

„Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczą-

cej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się: 

1. uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawo-

dach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo or-

ganizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na te-

renie szkół; 

2. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub śro-

dowiska szkolnego.” 

Decyzję w sprawie zasadności wpisania uczniowi na świadectwie ukończenia szkoły osiągnięć z 

zakresu aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkol-

nego, podejmuje szkoła, którą uczeń kończy. 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 – Zobowiązanie wolontariusza. 

Przystępując do Szkolnego Wolontariatu oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz zasady 

pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Wolontariatu Szkolnego oraz sumiennego     

i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań. 

  

....................................………………………… 

(data, podpis wolontariusza) 

.......................................……………………… 

(data, podpis rodzica/ opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 – Szkolny rejestr wolontariatu w roku szkolnym ....................... 

 

l. p. 
Imię i nazwisko 

wolontariusza 
klasa Miejsce działania 

Liczba 

godzin 

Podpis opiekuna 

koła 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 – Zaświadczenie o wolontariacie odbytym przez ucznia poza szkołą (wzór) 

 

 

 

Zaświadczenie o wolontariacie odbytym przez ucznia poza szkołą 

 

 

Imię i nazwisko wolontariusza ......................................................................................................  

 

Nazwa placówki, instytucji, organizacji, w której świadczony był wolontariat:  
..............................................................................................................................................................  

 

 

Opis działań wolontariackich:  

 
.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

 

Okres, w którym wolontariusz angażował się w pracę ......................................................... 

  

Liczba przepracowanych godzin .........................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................................................         ............................................................................  

pieczątką instytucji, placówki, organizacji             podpis osoby opiekującej się wolontariuszem 

 

 

 

  

       

 

 

 



Załącznik nr 4 – „Karta aktywności wolontariusza SP 39 w Gdyni”  

Karta aktywności wolontariusza SP 39 w Gdyni 

w roku szkolnym .................................... 
 

Imię i nazwisko wolontariusza ...............................................................................................  

      Klasa ........................................................ 

 

 

Rejestr działalności wolontariackiej  

Rodzaj działania Miejsce działania Liczba godzin pracy 
Potwierdzenie  

nauczyciela 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Suma godzin: ................... 

 

 

 

 

 

                                                                 ...............................................................................................  

                                                                                       podpis szkolnego opiekuna wolontariatu 

 


