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Postanowienia ogólne:

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co  
ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” 

Jan Paweł II

Rozdział I

Cele i sposoby działania:

1. Celem Szkolnego Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, 
dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.

2. Przygotowanie  uczniów  gimnazjum  do  podejmowania  działań 
woluntarystycznych na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

3. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

4. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.

5. Szkolny Wolontariat angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o 
charakterze charytatywnym.

6. Miejscem organizacji działań Szkolnego Wolontariatu jest Gimnazjum nr 2 im. 
Królowej Jadwigi w Swarzędzu oraz organizacje pozaszkolne, działające na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział II

Prawa i obowiązki członków:

1. Wolontariuszem  może  zostać  każdy  uczeń  gimnazjum  który  pragnie 
bezinteresownie pomagać innym.

2. Członkowie  Szkolnego  Wolontariatu  muszą  przedstawić  pisemną  zgodę 
rodziców na uczestnictwo w wolontariacie.

3. Działalność  Wolontariatu  opiera  się  na  zasadzie  dobrowolności  i 
bezinteresowności.

4. W Szkolnym Wolontariacie obowiązują trzy zasady:

a. zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem

b. zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy

c. zasada troski o los słabszych



5.  Wolontariusze mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym nauki i 
pomocy w domu.

6. Wolontariusze  kierują  się  życzliwością,  chęcią  niesienia  pomocy,  troską  o 
innych.

7. Każdy  członek  wolontariatu  systematycznie  wpisuje  do  dzienniczka 
wolontariusza  opis  działań  woluntarystycznych  zarówno  szkolnych  jak  i 
pozaszkolnych (potwierdza je osoba organizująca działanie woluntarystyczne  
lub  osoba  reprezentująca  instytucję,  na  rzecz  której  wolontariusz  pracuje). 
Wzór dzienniczka stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

8. Wolontariusz  powinien  systematycznie  uczestniczyć  w  pracy  Szkolnego 
Wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.

9. Każdy  Wolontariusz  stara  się  aktywnie  włączyć  w  działalność  Szkolnego 
Wolontariatu,  zgłaszać  własne  propozycje  i  inicjatywy,  wykorzystując  swoje 
zdolności i doświadczenie.

10. Oceny  pracy  wolontariuszy  dokonują  szkolni  koordynatorzy  wolontariatu 
wyznaczeni przez Dyrektora.

11. Każdy Wolontariusz zapoznaje się i przestrzega Regulaminu Wolontariatu.

12. Członek  Szkolnego  Wolontariatu  może  być  zawieszony  w  pracy,  jeśli  jego 
postawa jest niezgodna z postawą wymaganą od wolontariusza.

13. Każdy  uczeń  biorący  udział  w  działaniach  wolontariatu  poza  szkołą  ma 
obowiązek  zgłosić  ten  fakt  wychowawcy  a  ten  koordynatorom  szkolnego 
wolontariatu.

Rozdział III

Nagradzanie wolontariuszy

1. Dwa razy w roku szkolnym zostaną zorganizowane spotkania wolontariuszy i 
koordynatorów,  na  pierwszym  spotkaniu  będzie   zapoznanie  potencjalnych 
wolontariuszy z zasadami pracy na rzecz Szkolnego Wolontariatu oraz spotkanie 
na  zakończenie  roku  szkolnego,  kiedy  to   będzie  podsumowana  działalność 
Wolontariatu.

2. Wolontariusze mogą zostać nagrodzeni poprzez:

a. wyrażenie uznania słownego,

b. pochwałę na forum szkoły,



c. umieszczenie  nazwiska  w  sprawozdaniu  organizacji,  artykule  gazetki 
szkolnej, itp.,

d. na  zakończenie  3-letniego  cyklu  kształcenia  wolontariusz,  który  brał   
aktywny udział  we wszystkich formach działania Szkolnego Wolontariatu 
otrzymuje na świadectwie szkolnym odpowiednią ilość punktów (tytułem 
za: działalność na rzecz szkoły i innych – organizacji pozaszkolnych) 

e. dowód  potwierdzający  fakt,  ze  dany  uczeń  brał  udział  we  wszystkich   
formach działania Szkolnego Koła Wolontariatu to posiadanie wydawanego 
na  początku  każdego  roku  szkolnego  dzienniczka  z  dokonanymi  wpisami 
przez  koordynatora  wolontariatu  potwierdzającymi  udział  i  pracę  w 
zorganizowanych pracach i akcjach.

f. uczeń  zgłaszać  się  może  do  swojego  wychowawcy,  któremu przedstawia   
wykaz akcji, w których uczestniczył, następnie nauczyciel po zweryfikowaniu 
informacji, przyznaje punkty, o których mowa wyżej. 



Załącznik nr 1
do Regulaminu Szkolnego Wolontariatu Gimnazjum nr 2 im Królowej Jadwigi 

w Swarzędzu

Wzór tabeli do wpisania do dzienniczka.

Lp. Nazwa działania Data Cykliczność Potwierdzenie


