
Regulamin Wolontariatu 

Szkoły Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja 

w Ostrowie Wielkopolskim 

 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działania na rzecz innych, 

wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 

2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. 

3. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie 

tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. 

4. Szkolny Wolontariat jest inicjatywą dzieci skierowaną do uczniów, którzy chcą 

pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, 

inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu 

inicjatywy charytatywne, kulturalne. 

5. Wolontariat jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie nieodpłatną i otwartą na 

wszystkich, którzy chcą pomagać innym. 

 

II. Cele i sposoby działania. 

1. Celem Wolontariatu jest zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i 

nieodpłatnej pomocy innym. 

2. Celem Wolontariatu jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na 

rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, 

życzliwości i bezinteresowności. 

3. Celem jest wypracowanie systemu włączania uczniów do działań o charakterze 

wolontariackim i wykorzystanie ich umiejętności,  zapału w pracach na rzecz szkoły i 

środowiska szkolnego. 

4. Wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów. 

5. Promocja idei wolontariatu w szkole. 

6. Miejscem działania wolontariatu jest Szkoła Podstawowa nr 6 w Ostrowie 

Wielkopolskim. 

 

III. Wolontariusze  

1. Wolontariuszem może być każdy uczeń, który pragnie służyć innym. 

2. Działalność wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. 

3. Wolontariusze kierują się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, 

troską o innych. 

4. Każdy wolontariusz swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być 

przykładem dla innych.  

5. Każdy wolontariusz stara się aktywnie włączać w działalność wolontariatu, zgłaszać 

własne propozycje i  inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie. 

 



IV. Zapis na świadectwie szkolnym szczególnych osiągnięć uczniów – wolontariat: 

1. Za wolontariat uznaje się ciągłe i długofalowe działania na rzecz środowiska 

szkolnego lub lokalnego trwające nie krócej niż 1 rok. Działania na rzecz 

wolontariatu nie mogą wynosić mniej niż 40 godzin w ciągu wszystkich lat pobytu 

ucznia w szkole. 

2. Wpisów o działalności ucznia w organizacjach szkolnych działających na rzecz 

społeczeństwa opartych na zasadach wolontariatu dokonuje się na podstawie 

pisemnej opinii wychowawcy. 

3. W przypadku wolontariatu poza środowiskiem szkolnym wpisu na świadectwie 

dokonuje się na podstawie zaświadczenia od opiekuna tej organizacji i po 

zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły.  

Zaświadczenie może być wydane przez np.: 

- placówki edukacyjne (świetlice, Domy Dziecka, ośrodki dla dzieci 

niepełnosprawnych, inne), 

- szpital, hospicjum, itp., 

- organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, itp.) 

- organizacje harcerskie, 

- parafie, 

- schroniska dla zwierząt. 

 

 

 

 

 


