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Podstawa Prawna: 

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 2 

ust. 12, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 85 ust. 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21.  

 

• Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.). 

 

• 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 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla 

branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej 

do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356) 

 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1700) świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia 

dotyczące przebiegu nauczania wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu 

nauczania prowadzonej przez szkołę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2018-r.-poz.-996-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2018-r.-poz.-996-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_4_u_0_p_12_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2018-r.-poz.-996-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_4_u_0_p_12_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2018-r.-poz.-996-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_68_u_1_p_9_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2018-r.-poz.-996-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_4_o_0_a_85_u_6_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2018-r.-poz.-996-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_5_o_0_a_98_u_1_p_21_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/stosunek-pracy-nauczycieli/ustawa-z-24-kwietnia-2003-r.-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-tekst-jedn.-dz.u.-z-2018-r.-poz.-450-4281.html
https://www.portaloswiatowy.pl/stosunek-pracy-nauczycieli/ustawa-z-24-kwietnia-2003-r.-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-tekst-jedn.-dz.u.-z-2018-r.-poz.-450-4281.html
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I. Postanowienia ogólne 

1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne 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, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. 

3. Szkolne Koło  Wolontariatu jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą 

pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania  w 

środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne. 

 

II. Struktura 

1. Szkolne Koło Wolontariatu nie posiada jakiejś szczególnie rozbudowanej struktury organizacyjnej. 

2. Członkami SKW może być młodzież szkolna, która respektuje jego zasady. 

3. Opiekunem lub opiekunami SKW zostaje nauczyciel/e, który/rzy wyrazi chęć zaangażowania się w 

organizowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy. 

 

III. Cele i sposoby działania 

1. Celem Koła Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej 

pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu. 

2. Celem Koła jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, 

otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności. 

3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia 

kulturalnego i środowiska naturalnego. 

4. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontariatu 

wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na 

poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy 

tej oczekującymi. 

5. Przygotowanie uczniów naszej szkoły do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska 

szkolnego i lokalnego. 

6. Wspieranie ciekawych inicjatyw. 

7. Promocja idei wolontariatu w szkole. 

8.  Miejscem głównym organizacji działania wolontariatu jest Szkoła Podstawowa w Pstrążnej. 

10. Koło Wolontariatu włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez szkolnych jak 

również współpraca z osobami, fundacjami i instytucjami działającymi na rzecz ludzi potrzebujących. 

 

IV. Nagradzanie wolontariuszy 

1. Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco-podsumowujące,  na którym 

spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunami w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów 

i zasad działania oraz nagrodzenia za działalność wolontariacką. 
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2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności 

wolontariusza. 

3. Formy nagradzania m.in: 

• wyrażenie uznania słownego, 

• pochwała na forum szkoły, 

• umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu SKW, artykule gazetki szkolnej, szkolnej stronie 

internetowej itp. 

• wpis na świadectwie promocyjnym (klas I-VII ) o działalności ucznia w szkolnej organizacji 

działającej na rzecz społeczeństwa opartej na zasadzie wolontariatu. 

4. Aktywny udział w SKW może być odnotowany na świadectwie szkolnym promocyjnym do klasy wyżej 

(klas I-VII )jak i na świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej.  

Wpis na świadectwo otrzymują wyłącznie zgłoszeni do SKW uczniowie. 

Każdą działalność wolontariusza odnotowuje się w karcie aktywności wolontariusza i sumuje się na 

koniec każdego roku szkolnego. Do w/w karty wpisywane są tylko działania ogłoszone i zaakceptowane 

przez SKW. 

Na świadectwie promocyjnym czyli w klasach I-VII uczeń otrzymuje wpis na świadectwie, jeśli w ciągu 

danego roku szkolnego zaangażował się w co najmniej 6 działań wolontariackich odnotowanych w karcie 

aktywności wolontariusza. 

*Podstawą prawną wpisu osiągnięć na świadectwie jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1700) świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i 
zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu 
nauczania prowadzonej przez szkołę.  

 

5.Wpis na świadectwie ukończenia szkoły otrzymuje : 

• Uczeń kl. VIII w roku szkolnym 2021/22, który chce uzyskać wpis na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej musi zrealizować od klasy VII łącznie  co najmniej  10 działań na rzecz 

środowiska szkolnego i lokalnego;  

• Uczeń kl. VII od roku szkolnego 2021/22, który chce uzyskać wpis na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej musi zrealizować łącznie co najmniej  12 działań na rzecz środowiska 

szkolnego i lokalnego.  

• Uczeń kl. IV – VIII od roku szkolnego 2021/22 musi w ciągu pięciu lat zrealizować co najmniej 30 

działań aby taki wpis uzyskać. 

*Zgodnie z zał. 1 pkt 21 do ww. rozporządzenia na świadectwach szkolnych promocyjnych i 
świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się: 

„ osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie 
wolontariatu” 

 

6. Uczeń może również proponować swoje pomysły na określone akcje, które mogą być zorganizowane w 

szkole. W razie jakichkolwiek trudności ma możliwość zwrócenia się do opiekuna Szkolnego Koła 

Wolontariatu. 
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V. Prawa wolontariusza 

1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw. 

2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i 

pomocy w domu oraz własnego odpoczynku. 

3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu 

Szkolnego. 

4.  Wolontariusz ma prawo do okresu próbnego wcześniej ustalonego. 

5. Wolontariusz ma prawo do oczekiwania pozytywnych efektów swojej pracy licząc na współpracę osoby 

wspieranej. Dotyczy to w szczególności zajęć pomocy w nauce i przy odrabianiu lekcji dzieci kontrolę i 

czuwanie nad postępami, tak aby praca nie okazała się marnowaniem czasu. 

6. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o  wykonanej pracy. 

7. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku zrealizowanym zadaniem 

pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami. 

8. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio 

wcześniej opiekuna Wolontariatu Szkolnego. 

9. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego 

Wolontariatu lub za brak działalności. 

 

VI. Obowiązki wolontariusza 

 1.  Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub 

opiekunów na działanie w Wolontariacie. 

2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach Wolontariatu. 

3. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak: 

• zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem; 

• zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy; 

• zasada troski o los słabszych; 

• zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości; 

• zasada świadomego i odpowiedniego reprezentowania szkoły; 

 

VII. Działalność informacyjna 

• strona internetowa oraz FB szkoły, ; 

• informacje na tablicy informacyjnej; 

• plakaty okazjonalne na terenie szkoły; 
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 VIII. Postanowienia końcowe 

 1. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej przez Opiekunów koła i Dyrektora 

Szkoły. 

2. Decyzję o rozwiązaniu Koła podejmuje Dyrektor Szkoły. 
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Załącznik nr 1 

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA 

 

1. Być pewnym 

Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom. 

2. Być przekonanym 

Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz. 

3. Być lojalnym 

Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych. 

4. Przestrzegać zasad 

Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje 

uzasadnienie. 

5. Mówić otwarcie 

Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje 

odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem. 

6. Chętnie uczyć się 

Rozszerzaj swoją wiedzę. 

7. Stale się rozwijać 

Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy. 

8. Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą 

Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się 

oczekuje. 

9. Być osobą na której można polegać 

Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, 

których nie jesteś w stanie spełnić. 

10. Działać w zespole 

Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało 

skuteczny. 


