Załącznik nr 1
ZARZĄDZENIA NR 24/2019/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84
W WARSZAWIE
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

REGULAMIN
SZKOLNEGO WOLONTARIATU
w Szkole Podstawowej nr 84
im. Waleriana Łukasińskiego
w Warszawie

I.
1.
2.
3.

II.

Postanowienia ogólne
Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego
społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.
Wolontariuszem w szkole może być każdy uczeń, jednak możliwość uzyskania
dodatkowych punktów do szkoły ponadpodstawowej za swoje działania mają
możliwość uczniowie klas siódmych i ósmych.
Cele i działania

1. Uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności szkolnej w podejmowaniu działań na
rzecz potrzebujących pomocy.
2. Rozwijanie postaw prospołecznych, życzliwości, bezinteresowności, otwartości
i wrażliwości na potrzeby innych.
3. Szerzenie wśród uczniów idei wolontariatu.
4. Rozpowszechnianie ciekawych inicjatyw młodzieżowych i akcji charytatywnych.
5. Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży.
III.

Prawa wolontariusza

1. Do Szkolnego Wolontariatu mogą należeć uczniowie Szkoły Podstawowej nr 84
im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie.
2. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.
3. Wolontariusze mogą podejmować działania w zakresie wolontariatu w wymiarze, który
nie utrudni im nauki i wywiązywania się z innych obowiązków.
4. Wolontariusze zawsze mogą liczyć na pomoc ze strony opiekunów i innych członków
wolontariatu.
5. Każdy może przystąpić do szkolnego wolontariatu jak i od niego odejść - uprzedzając
odpowiednio wcześniej opiekunów wolontariatu szkolnego.
IV.

Obowiązki wolontariusza

1. Każdy uczeń szkoły może zostać wolontariuszem po uzyskaniu pisemnej zgody
rodziców (opiekunów prawnych) (załącznik nr 1).
2. Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu.
3. Wolontariusze wywiązują się ze swoich obowiązków, szanują siebie i służą pomocą
innym wolontariuszom.
4. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.
5. Członkowie Wolontariatu w szkole i poza nią zachowują się kulturalnie i są wzorem
dla innych uczniów.
6. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie
Regulaminu Szkolnego Wolontariatu.

V.

Nagradzanie wolontariuszy

Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez:
1. Wyrażenie uznania słownego;
2. Pochwałę na forum szkoły;
3. Otrzymanie dyplomu „Wolontariusza Roku”;
4. Możliwość przyznania punktów przez szkołę ponadpodstawową, do której ubiegają się
o przyjęcie.
VI.

Działanie wolontariatu

1. Opiekunowie wolontariatu na podstawie dokumentacji przedstawionej przez ucznia
przekazują informację dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 84.
2. O wpisie na świadectwie dotyczącym wolontariatu decyduje dyrektor SP 84.
3. Decyzję o przyznaniu punktów za wolontariat podejmuje dyrektor szkoły, do której
aplikował uczeń-wolontariusz.
4. Uczeń, który chce na świadectwie ukończenia szkoły uzyskać wpis dotyczący
wolontariatu musi w ciągu dwóch ostatnich lat nauki w szkole podstawowej zrealizować
co najmniej trzydzieści godzin wolontariatu na rzecz potrzebujących pomocy wewnątrz
społeczności szkolnej oraz w środowisku lokalnym.
5. Wolontariusz może brać udział w działaniach wolontariatu w środowisku szkolnym:
a) wsparcie koleżeńskie, rówieśnicze np. pomoc w odrabianiu prac domowych
młodszym uczniom w świetlicy szkolnej potwierdzona pisemnie przez
kierownika świetlicy;
b) pomoc w pracach biblioteki szkolnej (np. w przygotowaniu nowych
podręczników
do wyposażenia) potwierdzona pisemnie przez nauczyciela
bibliotekarza;
c) czynny udział w organizacji akcji charytatywnych na terenie szkoły przez
Samorząd Uczniowski lub oddział klasowy potwierdzony pisemnie przez
opiekuna SU;
d) inna pomoc w środowisku szkolnym potwierdzona pisemnie przez
wychowawcę, nauczyciela realizującego dany projekt, akcję.
6. Wolontariusz poświadcza przepracowane godziny wypełnionym dokumentem
(załącznik nr 2). Mogą to być m.in.:
a) udział w masowych imprezach charytatywnych (np. wolontariusz WOŚP),
b) pomoc przy organizacji masowych imprez sportowych (np. wolontariusz w
biegach ulicznych),
c) wolontariat w instytucjach/fundacjach/organizacjach pozaszkolnych (np. Dom
Samotnej Matki, Domy Pomocy Społecznej),
d) inne.
7. Wolontariusz dokumentuje przepracowane godziny stosownym zaświadczeniem.
8. Wolontariusz samodzielne i aktywne poszukuje miejsca, obszaru, placówki, gdzie
mógłby się zaangażować.

9. Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą jest zobowiązany dostarczyć
zaświadczenie
o odbytym wolontariacie najpóźniej do dnia zebrania Rady
Pedagogicznej poświęconej rocznej / końcowej klasyfikacji i promocji uczniów.
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.
VII.
1.
2.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje
dyrektor szkoły.
Traci moc Regulamin Szkolnego Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 84
im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2018 r.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 84
(-) Zofia Rostek

Załącznik nr 1 do REGULAMINU SZKOLNEGO WOLONTARIATU w Szkole Podstawowej nr 84
im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie

OŚWIADCZENIE
Przystępując do Szkolnego Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 84 im. Waleriana
Łukasińskiego w Warszawie oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz zasady pracy.
Zobowiązuję się do przestrzegania REGULAMINU SZKOLNEGO WOLONTARIATU
w Szkole Podstawowej nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie oraz sumiennego
i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań.

………………………...

…………………

….…………………………..

(podpis wolontariusza)

(klasa)

(podpis rodzica/ opiekuna)

Załącznik nr 2 do REGULAMINU SZKOLNEGO WOLONTARIATU w Szkole Podstawowej nr 84
im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie

DZIAŁANIA UCZNIA W WOLONTARIACIE NA TERENIE SZKOŁY
…………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko, klasa wolontariusza)

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Rodzaj działań

Liczba
godzin

Podpis nauczyciela

