
Regulamin Wolontariatu Szkolnego
działającego w Szkole Podstawowej nr 17 w Gdańsku

Wolontariat  działa na podstawie Ustawy „Prawo Oświatowe” z dnia 14.12.2016 r.,
Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu.

§1
CELE DZIAŁALNOŚCI WOLONTARIATU SZKOLNEGO

Główne cele to:
1. Propagowanie  wśród  uczniów  idei  wolontariatu  (wolontariat  jako  czynnik

samorealizacji i samoakceptacji).
2. Krzewienie postaw bezinteresowności i tolerancji. 
3. Wzbudzenie wrażliwości na potrzeby i cierpienie drugiej istoty.
4. Ukierunkowanie  postaw  uczniów  w  stronę  altruizmu  i  solidarności  jako

środków do przeciwdziałania agresji i patologiom społecznym.
5. Zaktywizowanie i integracja środowiska szkolnego.
6. Przygotowanie  młodzieży  do  „pierwszej  pracy”  poprzez  kształtowanie

odpowiedzialności i umiejętności pracy w grupie.
7. Zaangażowanie się w działania na rzecz społeczności lokalnej.

§2
NABÓR DO WOLONTARIATU

1. Na  początku  każdego  roku  szkolnego  opiekun  wolontariatu  przedstawia
uczniom klas V – VIII cele i ofertę wolontariatu.

2. Zainteresowani  uczniowie  zgłaszają  się  do  opiekuna  na  indywidualne
konsultacje.

3. Do  pracy  w  wolontariacie  zostają  przyjęci  uczniowie  klas  V  –  VIII,  którzy
dostarczą podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) dokumenty:
a/ kwestionariusz kandydata na wolontariusza (załącznik nr 1)
b/  zgodę  rodziców  lub  prawnych  opiekunów  na  udział  dziecka  jako
wolontariusz  w  akcjach  Fundacji  Hospicyjnej  oraz  Hospicjum
im. ks. Dutkiewicza (załącznik nr 2)

4. Dostarczenie  dokumentów  wymienionych  w  punkcie  3  oznacza  deklarację
pracy w wolontariacie aż do klasy ósmej.

5. Wolontariusz  może  zrezygnować  z  pracy  w  wolontariacie.  W  tym  celu
dostarcza do opiekuna wolontariatu informację o rezygnacji  napisaną przez
rodziców (prawnych opiekunów).



§3
PROFIL WOLONTARIUSZA

Wolontariusz:
1. Aktywnie działa w wolontariacie szkolnym.
2. Zachowuje się nienagannie w czasie akcji, dbając o dobre imię szkoły.
3. Współpracuje z kolegami – wolontariuszami.
4. Zachowuje się odpowiedzialnie w pracy z zebranymi środkami pieniężnymi.
5. Jest uczciwy i gotowy do bezinteresownej pracy na rzecz innych.
6. Jest obowiązkowy i z zaangażowaniem wypełnia swoje zadania powierzane

mu w czasie kwest.
7. Jest otwarty na potrzeby ludzi i zwierząt.
8. Może zgłaszać swoje pomysły do pracy w wolontariacie szkolnym.

§4
OPIEKUN WOLONTARIATU

1. Opiekuna wolontariuszy powołuje i odwołuje Dyrektor szkoły.
2. Zadania opiekuna:

a/  współpracuje  z  organizacjami  i   fundacjami  prowadzącymi  działalność
wolontariacką,
b/ współpracuje z rodzicami uczniów ,
c/ przygotowuje plan pracy wolontariatu na cały rok szkolny,
d/ propaguje ideę wolontariatu w szkole,
e/  sprawuje  opiekę  nad  wolontariuszami  w  czasie  akcji  szkolnych
pozaszkolnych,
f/ sprawuje nadzór nad jakością pracy wolontariuszy,
g/ promuje wolontariuszy wyróżniających się w pracy,
h/ organizuje zebrania wolontariuszy,
i/ rozlicza się z funduszy zebranych w czasie kwest,
j/ współpracuje z Samorządem Uczniowskim,
k/  szkoli  wolontariuszy  w  zakresie  sposobu  pracy  oraz  zasad  zachowania
w czasie kwest,
l/ przygotowuje sprawozdania z działalności wolontariuszy na koniec każdego
roku szkolnego.



§5
POZOSTAŁE USTALENIA

1. Praca w wolontariacie szkolnym jest  uwzględniana przy wystawianiu oceny
zachowania  na  koniec  roku  szkolnego,  pod  warunkiem,  że  w danym roku
szkolnym wolontariusz aktywnie uczestniczył w ponad 50% akcji.

2. Opiekun wolontariatu może skreślić z listy wolontariuszy ucznia, który:
a/ łamie zasady zachowania i współżycia,
b/ nagminnie opuszcza, bez wcześniejszego usprawiedliwienia akcje, na które
zadeklarował swoją obecność

3. W  kwestiach  spornych,  nieopisanych  w  Regulaminie  rozstrzyga  Dyrektor
szkoły.

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu uchwalenia



ZAŁĄCZNIK 1
KWESTIONARIUSZ KANDYDATA NA WOLONTARIUSZA 

imię i nazwisko

adres zamieszkania

data urodzenia

telefon komórkowy

telefon stacjonarny

e-mail

1. Lubię pracować: 
□    samodzielnie                    □    w małym zespole                   □     w dużej grupie

2. Moje zainteresowania, hobby:
........................................................................................................................

3. Ograniczenia w Twojej posłudze wolontariusza:
    Zdrowotne, czasowe, inne 
………………………………………………………………………………………………
4. Czy pracowałeś/aś już jako wolontariusz? 

 NIE
 TAK  jak długo i gdzie?.......................................................................................

6. W jakim rodzaju pracy widzisz się w wolontariacie? 
 Wolontariat środowiskowy – opieka nad starszymi, chorymi osobami
 Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzaniu akcji charytatywnych
 Pomoc kolegom w nauce
 Opieka nad zwierzętami
 Inne (jakie?)…………………………………………………………………………

Data  …………………………                           Podpis  ……………………………..



ZAŁĄCZNIK 2

Z G O D A

RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

NA UDZIAŁ DZIECKA  JAKO WOLONTARIUSZA

  W AKCJACH FUNDACJI HOSPICYJNEJ 

ORAZ HOSPICJUM IM KS. E. DUTKIEWICZA SAC

Ja,  niżej  podpisana/y…………………………………….  wyrażam  zgodę  na

aktywny udział ………………………...……………………., pozostającej/ego pod moją

opieką prawną, w akcjach organizowanej przez Fundację Hospicyjną oraz Hospicjum

im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC.

………..…………….                                                      .............................................     

   miejscowość, data                                                                              podpis               

kontakt telefoniczny: ………………………………………………


