
REGULAMIN SZKOLNEGO WOLONTARIATU PRZY SZKOLE 

PODSTAWOWEJ NR6 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GNIEŹNIE 

 

Założenia ogólne 

1. Wolontariat to bezinteresowne, dobrowolne i świadome działanie na 

rzecz innych. 

2. Wolontariuszem może być każdy w dowolnej dziedzinie życia 

społecznego. 

3. Wolontariat jest inicjatywą skierowaną do uczniów klas IV-VIII, którzy 

chcą pomagać najbardziej potrzebującym, podejmować działania w 

środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu akcje 

charytatywne i kulturalne. 

 

Cele podejmowanych działań 

1. Zapoznanie dzieci i młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie. 

2. Angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc 

innym. 

3. Rozwijanie empatii i zrozumienia potrzeb innych. 

4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej. 

5. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach. 

6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego. 

 

Prawa wolontariusza 

1. Działania wolontariatu mogą podejmować uczniowie Szkoły 

Podstawowej Nr 6 w Gnieźnie. 

2. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy. 

3. Uczniowie mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym 

uzyskiwania dobrych wyników w nauce. 

4. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie. 

5. Wolontariusze są nagradzani zgodnie z regulaminem za swoją pracę. 



 

Obowiązki wolontariusza 

1. Wszyscy wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym. 

2. Uczniowie działający w wolontariacie starają się w szkole i poza nią 

zachowywać kulturalnie i być wzorem dla swoich kolegów. 

3. Wolontariusze współpracują  w zespole i pomagają sobie wzajemnie. 

 

Nagradzanie wolontariuszy 

1. Wyrażenie uznania słownego. 

2. Podwyższenie oceny za zachowanie: wystawiając ocenę za 

zachowanie wychowawca bierze pod uwagę pracę na rzecz 

wolontariatu, jeżeli uczeń przepracował w ciągu semestru co najmniej 

10 godzin. 

3. Wpis na świadectwo za działanie w ramach wolontariatu po 

przepracowaniu co najmniej 30 godzin w roku szkolnym (dotyczy 

uczniów z klas IV-VIII). 

4. Każdą przepracowaną przez ucznia godzinę na rzecz wolontariatu 

wpisuje opiekun akcji do dziennika. Jeżeli nie ma dostępu do 

dziennika, to wysyła e-mail do wychowawcy klasy (tytuł e-maila: 

wolontariat + nazwisko ucznia). W opisie należy uwzględnić liczbę 

godzin oraz formę działania, np. przepracowanie 2 godzin w bibliotece 

szkolnej. 

 


