
 

 

                                           
                                             

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu                                                   
przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta                             

w Koninie 
 

I. 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 lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne. 

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 akcyjny. 

9. Inicjatywa wolontariatu skierowana jest do: 

 a) uczniów kl. IV-VI w ramach wolontariatu akcyjnego, przez co rozumie się udział 

w przedsięwzięciach organizowanych na terenie szkoły; jest to zazwyczaj pomoc  

koleżeńska (uczniowie pomagają innym uczniom, którzy mają trudności w nauce, 

wspólnie organizują przedsięwzięcia, akcje, np. zbiórki przyborów  dla potrzebujących 

rówieśników itp.); 

b)  kl. VII-VIII w ramach wolontariatu akcyjnego i systematycznego, przez co 

rozumie się udział w przedsięwzięciach na terenie szkoły i środowiska lokalnego; 

     „Nie możemy robić rzeczy wielkich,  

       ale możemy robić rzeczy małe z wielką miłością”  
                                         Matka Teresa z Kalkuty 
 



 

 

ochotnicy pomagają osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, organizują 

zbiórki, kwesty, zajęcia w świetlicach dla dzieci. 

III. Prawa wolontariusza. 

1. Do Szkolnego Koła Wolontariatu może należeć uczeń Szkoły Podstawowej nr 6 im. 

R. Traugutta w Koninie uczęszczający do klas IV-VIII.  

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 

wolontariatu. 

6. Każdy może przystąpić do organizacji jak i z niej odejść, uprzedzając odpowiednio 

wcześniej opiekunów wolontariatu szkolnego. 

7. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę. 

IV. Obowiązki wolontariusza. 

1. Członkowie wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców/opiekunów 

prawnych na działanie w wolontariacie. 

2. Członkowie wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, 

a także w spotkaniach i warsztatach. 

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

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

5. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją 

pracę. 

6. Członkowie wolontariatu starają się być wzorem dla innych uczniów. 

V. Nagradzanie wolontariuszy. 

1. Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez: 

a) wyrażenie uznania słownego; 

b) pochwałę na forum szkoły; 

c) przyznanie punktów zgodnie z wewnątrzszkolnym ocenianiem; 



 

 

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

przyznane 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. 

3.Spotkanie w okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza – 5 grudnia. 

VI. Formy działania wolontariackiego.  

1. Zbiórki darów rzeczowych. 

2. Zbiórki pieniędzy do puszek. 

3. Udział w akcjach charytatywnych. 

4. Udział w organizacji wydarzeń sportowo – kulturalnych. 

VII. Zasady przyznawania punktów za pracę w wolontariacie.  

1. Przyznawanie punktów odbywa się zgodnie z wewnątrzszkolnym ocenianiem. 

2. Punkty przyznają opiekunowie wolontariatu oraz inni pracownicy szkoły. 

3. Punkty dodatnie przyznawane są za aktywną pracę w wolontariacie 

(uczestniczenie w spotkaniach organizacyjnych, akcjach, zbiórkach, wyjściach itp.). 

4. Wolontariusze kończący klasę VIII 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. 

5. Uczeń szkoły podstawowej może mieć przyznane trzy punkty w rekrutacji do szkół 

ponadpodstawowych za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza 

w formie wolontariatu lub działania na rzecz środowiska szkolnego. 

6. Wolontariusz otrzyma wpis na świadectwie (VIII klasa) za udział w wolontariacie, 

pod warunkiem wypracowania w kl. IV-VIII co najmniej 30 godzin wolontariatu lub 

pracy na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. 

7. Wychowawca odnotowuje działalność wolontariacką w edzienniku. 

8. Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany dostarczyć 

zaświadczenie o odbytym wolontariacie w terminie określonym przez wychowawcę. 



 

 

Zaświadczenie ma zawierać nazwę placówki, pieczątkę i podpis osoby 

odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, okres, w którym wolontariusz 

angażował się w pomoc oraz ilość zrealizowanych przez niego godzin i zakres 

obowiązków. 

9. Podczas pandemii uczeń może realizować wolontariat poprzez dowolną działalność 

na rzecz środowiska społecznego i szkolnego w formie standardowej lub online, 

zaświadczenie o odbytym wolontariacie dostarcza wychowawcy lub opiekunowi koła.  

 
Podstawa prawna wolontariatu: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2016, poz. 59) 

2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze. zm.) 

3. Rozporządzenie 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) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla 
uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
kształcenia ogólnego dla szkoły branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 
ogólnego dla szkoły specjalnej przysposobiającej do pracy oraz kształcenia 
ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017, poz. 356) 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. 
w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum 
ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U z 2018 
r., poz. 467) 

 

 

                                                                                               Dyrektor Szkoły 

                                                                     Grzegorz Jankowiak 
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