
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;  

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.  

(św. Jan Paweł II) 

 

Regulamin Szkolnego Wolontariatu  

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 

w Gdyni 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003r.) 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) 

umożliwia Samorządowi Uczniowskiemu, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 

podejmowanie działań z zakresu wolontariatu. W tym celu Samorząd Uczniowski 

może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu. Sposób organizacji i realizacji 

działań w zakresie wolontariatu powinien zostać określony w statucie szkoły. 

Działania z zakresu wolontariatu może realizować samorząd albo rada wolontariatu. 

§ 1 

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. Działania na rzecz Wolontariatu Szkolnego podejmuje Samorząd Uczniowski, 

który powstał z inicjatywy uczniów i jest formą pomocy osobom i instytucjom 

(stowarzyszenia, fundacje) zajmującymi się potrzebami  potrzebujących . 

4. Jest to grupa działającą bezpłatnie i otwarta na wszystkie osoby wyrażające 

chęć pomocy innym. 

5. Szkolny Wolontariat działa na terenie Szkoły pod nadzorem Dyrekcji. 

6. Opiekę nad działaniami Wolontariatu pełni wyznaczony przez Dyrektora 

Szkoły nauczyciel, koordynator wolontariatu, opiekun Samorządu 

Uczniowskiego. 



7. Wolontariat organizowany w szkole może stanowić także płaszczyznę 

współpracy z innymi instytucjami w środowisku lokalnym – Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, Ośrodkiem Kultury, biblioteką, placówkami opieki i wychowania. 

Szkoła realizująca wolontariat staje się szkołą środowiskową – otwartą na 

potrzeby pojawiające się w środowisku lokalnym oraz podejmującą działania 

w odpowiedzi na nie. Nie działa samodzielnie, ale w partnerstwie z innym 

instytucjami.  

Do przykładów takich działań należą:  

• zbiórki pieniędzy dla potrzebujących; 

• pomoc dzieciom z rodzin wielodzietnych, zastępczych bądź 

zagrożonych wykluczeniem społecznym;  

• odwiedziny w świetlicach środowiskowych, Domach Dziecka, Domach 

Pomocy Społecznej;  

• organizacje imprez o charakterze kulturalnym i integracyjnym dla 

podopiecznych placówek funkcjonujących w środowisku lokalnym;  

• przygotowywanie świątecznych paczek dla seniorów bądź dzieci z 

Domów Dziecka;  

• realizacja bądź udział w partnerskich projektach. 

§ 2 

Cele i działania. 

1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem. 

2. Uwrażliwienie na potrzeby innych. 

3. Rozwijanie postaw altruistycznych. 

4. Kształtowanie empatii i zrozumienia. 

5. Ukazanie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego. 

6. Wskazanie na umiejętność celowości działania zespołowego. 

7. Motywowanie do działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o 

charakterze regularnym, akcyjnym. 

§ 3 

Obowiązki wolontariusza. 

 

1. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na 

działanie w wolontariacie ( porozumienie).  



2. Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, 

a także w spotkaniach i warsztatach.  

3. Wolontariusz pamięta, że wszystkim potrzebującym należy się szacunek i 

troska. 

4. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją 

pracę.  

5. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Wolontariatu, Wolontariusz 

może zostać skreślony z listy Wolontariuszy. 

6. Wszystkie działania podejmowane przez Wolontariusza muszą być 

potwierdzone przez osobę upoważnioną placówki, w której wolontariat był 

zorganizowany.  

§ 4 

Nagradzanie wolontariuszy. 

 

 Członkowie wolontariatu zostaną nagrodzeni poprzez:  

 uwzględnienie na świadectwie działalności na rzecz wolontariatu; 

§ 5 

Zasady przyznawania punktów za pracę w wolontariacie. 

 

1. Wolontariusz otrzyma wpis na świadectwie ostatniej klasy nauki, za udział w 

wolontariacie, w wymiarze 40 godzin w ciągu wszystkich lat trwania edukacji 

(4-8) 

2. Zaświadczenia o odbyciu wolontariatu może wystawić szkolny koordynator 

wolontariatu na podstawie dostarczonych przez ucznia dokumentów, 

wystawionych również przez innego organizatora wolontariatu. 

3. Wolontariusz może wypracować godziny poprzez:  

 

AKTYWNY UDZIAŁ W AKCJACH CHARYTATYWNYCH I KULTURALNYCH 

RÓŻNEGO TYPU TJ.: 

 

a) pomoc w nauce kolegom pod nadzorem nauczyciela,  



b) udziałem w  zajęciach charytatywnych  organizowane przez szkołę (pod 

nadzorem nauczyciela szkoły, z inicjatywy własnej lub społeczności szkolnej),  

gminę czy innej placówki w rozumieniu Ustawy o Wolontariacie. 

c) zbiórki pieniędzy dla potrzebujących uczniów szkoły, poprzez np. 

zorganizowanie loterii fantowej, szkolnej dyskoteki bądź uczniowskiej imprezy 

integracyjnej;  

d) przeprowadzanie lekcji, wykładów z tematu, który zna uczennica/uczeń;  

e) zbiórki podręczników i książek; 

f) działania kulturalne: szkolne spektakle, tworzenie dekoracji, szkolnych 

gazetek głównie o tematyce humanitarnej. 

§ 6  

Postanowienia ogólne 

 

1. Do Szkolnego Wolontariatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w 

Gdyni mogą należeć uczniowie szkoły podstawowej i liceum, którzy przedłożą 

podpisane dokumenty, tj.w przypadku uczniów niepełnoletnich zgodę rodziców, 

pełnoletnich podpisaną umowę wolontariacką i wymagane, przez organy 

prowadzące wolontariat, dokumenty. 

2. Z wolontariatu można zrezygnować. 

3. Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997r. wolontariat obchodzi 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, w dniu 5 grudnia.  

 


