
Regulamin nagradzania za działalność o charakterze wolontaryjnym. 

 

1. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych 

wykraczające poza więzi rodzinne i koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariuszem może być 

każdy, w każdej dziedzinie, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. 

2. Wolontariat szkolny 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. 

3. Wolontariat szkolny działa w ramach Samorządu Szkolnego SP nr 1 (zgodnie ze 

Statutem Szkoły).  Za działania wolontariatu w SP nr 1 odpowiedzialni są opiekunowie 

wolontariatu współpracujący z innymi opiekunami kół i akcji prowadzonych na terenie 

szkoły i w środowisku lokalnym. 

4. Wolontariat może być realizowany poza szkoła lub na jej terenie, w ramach akcji o 

charakterze wolontaryjnym. 

5. Wolontariusz ma prawo do samodzielnego i aktywnego poszukiwania miejsca, 

obszaru, placówki, w pomoc którym mógłby się zaangażować.  W takim przypadku opiekę 

nad wolontariuszem sprawuje organizator lub rodzic. Uczeń może proponować swoje 

pomysły na określone akcje, które Szkoła ma możliwość zorganizowania. 

6. Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący i podkreślający uznanie dla 

ich działalności.  

Wolontariusze mogą być nagrodzeni pochwałą na forum klasy, szkoły oraz przez 

przyznanie punktów za aktywną pracę społeczną w wolontariacie na terenie szkoły oraz 

udokumentowaną pracę na rzecz innych poza szkołą.  

W przypadku działania w wolontariacie zewnętrznym uznawane są działania 

wolontaryjne potwierdzone zaświadczeniem lub dyplomem, za każdy rok szkolny  

i dostarczonym do wychowawcy najpóźniej na dwa tygodnie przed roczną radą 

klasyfikacyjną. 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. 

7. Uczniowie klas 4-6 mogą być nagradzani za działalność wolontaryjną dyplomem lub 

inną nagrodą przyznaną na koniec roku szkolnego. 

8. Uczniowie klas 7-8, którzy chcą uzyskać stosowny wpis na świadectwie ukończenia 

szkoły wykazują się systematycznością w podejmowaniu działań wolontaryjnych ponadto, 

muszą w ciągu tych lat zrealizować co najmniej 20 godzin wolontariatu lub uzyskać co 

najmniej 120 punktów za działalność charytatywną. (Uzyskane punkty i godziny mogą się 

uzupełniać, w tym celu stosuje się następującą zamianę: 1punkt odpowiada   10 minutom,  

1 godzina odpowiada 6 punktom). 

9. O przyznaniu liczby punktów wpisanych na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej decyduje Wychowawca w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły i Opiekunami 

Wolontariatu. 


