
Regulamin wolontariatu w Szkole Podstawowej Nr. 124 

im. Stanisława Jachowicza w Warszawie. 

§ 1 

Założenia, ogólne cele  

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

wykraczające poza więzi rodzinne. 

2. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń kl. IV-VIII, który chce służyć innym, po 

złożeniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów (załącznik nr 1 ). 

3. Wolontariusz pomaga najbardziej potrzebującym, inicjuje działania w środowisku 

szkolnym i lokalnym. 

4. Miejscem organizacji wolontariatu jest Szkoła Podstawowa Nr 124 w Warszawie. 

 

§ 2 

 Cele szczegółowe:  

1. Celem jest zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz zaangażowanie ich             

w dobrowolną i nieodpłatną pomoc. 

2. Rozwijanie wśród uczniów postaw na rzecz potrzebujących. 

3. Aktywne działanie na rzecz pomocy koleżeńskiej i społeczności lokalnej. 

4. Organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie grup wolontariuszy. 

5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej. 

6. Promocja idei wolontariatu w szkole. 

7. Angażowanie się w pomoc w imprezach o charakterze charytatywnym. 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa w wolontariacie: 

1. Na czele wolontariatu stoi nauczyciel - koordynator. 

2. Wolontariusze wywiązują się sumiennie z podjętych działań, nie zaniedbując przy tym 

obowiązków szkolnych. 

3. Chęć udziału w poszczególnych działaniach wolontariusze zgłaszają koordynatorowi 

nie później niż 3 dni przed podjęciem pracy. 

4. Działania podejmowane w ramach wolontariatu są realizowane poza godzinami 

lekcyjnymi, obowiązkowymi i dodatkowymi. 

5. Pozaszkolne działania wolontariusza są uzgodnione z  nauczycielem- koordynatorem. 

6. Godziny pracy wolontariusza są odnotowywane i zatwierdzane przez nauczyciela-

koordynatora. ( załącznik nr 2) 

7.  Działania podejmowane przez uczniów w ramach wolontariatu realizowane pod 

opieką szkolnego koordynatora  ukierunkowane są  na 2 zasadnicze obszary: 

środowisko szkolne i środowisko lokalne. 

      



 8.   Działania wolontariusza w środowisku szkolnym: 

            - pomoc w bibliotece 

 - pomoc w świetlicy szkolnej 

 - włączanie się w organizację różnych imprez szkolnych min. festynu, święta 

   szkoły itp. 

 - pomoc młodszym kolegom w nauce. 

   9.   W trakcie roku szkolnego, w środowisku lokalnym przeprowadzone będą stałe  akcje:  

- „Pola Nadziei” 

- „Żonkile”  

- wspomaganie działalności schroniska dla zwierząt w Falenicy  

-  zbiórka zniczy i sprzątanie opuszczonych grobów na cmentarzu w Aleksandrowie. 

 

10. Uczeń może także podejmować działania w ramach wolontariatu poza szkołą, jednak 

 w takim wypadku musi dostarczyć szkolnemu koordynatorowi zaświadczenie 

 informujące, w jakiej instytucji będzie pracował w ramach wolontariatu oraz zgodę tej 

 instytucji. Po zakończeniu pracy uczeń zobowiązany jest dostarczyć szkolnemu 

 koordynatorowi zaświadczenie potwierdzające wykonaną pracę i ilość 

 przepracowanych godzin. 

 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe: 

1. Uczniowie otrzymują na świadectwie końcowym w klasie VIII wpis o podjętych 

działaniach w ramach wolontariatu. 

2. Warunkiem otrzymania wpisu jest zebranie udokumentowanych 30 godzin pracy na 

rzecz wolontariatu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


