
Regulamin  Szkolnego Wolontariatu w  Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 

 i Społecznym Gimnazjum nr 2 w Poznaniu 

1. Postanowienia ogólne 

Wolontariat to dobrowolne i bezinteresowne  działania rzecz innych i środowiska 

wykraczające poza codzienne więzi rodzinno- koleżeńskie.  

 

2. Cele szkolnego wolontariatu 

- uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka i otoczenia, 

- kształtowanie umiejętności indywidualnego i zespołowego działania na rzecz    

  innych ludzi , 

- niesienie pomocy potrzebującym, 

- stworzenie uczniom możliwości odkrywania w sobie zdolności do działań na rzecz   

  innych i przeżywania w związku z tym satysfakcji i poczucia samorealizacji. 

        3. Propozycje działań 

Ogólną zasadą jest, iż ważniejsze jest osobiste zaangażowanie w działanie, a nie 

ograniczanie się tylko do jednorazowego przekazania pieniędzy na szczytny cel. 

- pomoc  innym uczniom w nauce, 

- udział w akcji „Dobry Duszek” – gimnazjaliści opiekują się młodszymi uczniami   

  (np. biorą organizacyjnie udział w różnych ich uroczystościach i świętach), 

- pomoc w świetlicy w opiece nad młodszymi dziećmi , organizowanie im zabaw, 

- działanie w ramach WOŚP, 

- współpraca z PAH (np. studnie w Sudanie), 

- systematyczna pomoc sierotom z Botswany w ramach akcji „Dar Serca”, 

- uczestniczenie w  akcji „Ciasteczko na Litwę”, 

- udział w akcji „Trzeba Marzyć”, „Mam marzenie”, 

- współpraca  na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Kołaczkowie(zbieranie materiałów   

  szkolnych, warsztaty tańca, pomoc w odrabianiu lekcji), 

- udział w akcji „Bank Żywności”, 

- inne akcje pozaszkolne uznawane na podstawie zaświadczeń 

 

         4. Prawa wolontariusza 

 -wolontariusze mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym naukę  

  w szkole i wywiązywanie się ze swych codziennych innych obowiązków, 

- wolontariusz może sam wykazywać inicjatywę i zgłaszać własne propozycje działań   

  (co jest szczególnie cenne), 

- wolontariusz  może liczyć na pomoc  organizatorów (nauczycieli  organizujących    

  poszczególne akcje)i koordynatorów wolontariatu  (psychologa i pedagoga  

  szkolnego) oraz innych uczniów, 

- wychowawcy uznają osiągnięcia uczniów w akcjach organizowanych poza szkołą  

  na podstawie dostarczonych przez wolontariuszy dyplomów i zaświadczeń, 

         



 5.  Obowiązki wolontariusza 

- wolontariusz przedstawia pisemną  zgodę rodziców na swój udział w akcjach poza  

  terenem szkoły, 

- wolontariusz  systematycznie wywiązuje się z podjętych zobowiązań, 

- wolontariusz zapisuje udział w poszczególnych akcjach (z dokładną datą, miejscem  

  nazwą, ilością godzin i podpisami organizatorów) w dzienniczku uczniowskim, 

- wolontariusze pomagają innym i sobie nawzajem, 

- wolontariusz w swoich działaniach jest kulturalny i życzliwy, stara się być wzorem  

  dla innych, 

- wolontariusz bierze udział w wybranych działaniach na rzecz innych co najmniej  

  w jednym roku szkolonym, 

- wolontariusz w trakcie zajęć i zbiórek pieniędzy w szkole nosi identyfikator ze  

  swoim imieniem i nazwiskiem oraz nazwą akcji, w której bierze udział. 

        

 6. Formy i zasady nagradzania wolontariuszy  

Prace wolontariusza są odnotowywane przez organizatorów i koordynatorów 

poszczególnych   akcji, a potem przekazywane wychowawcy klasy: 

- pochwała pisemna wychowawcy 

  -pochwała na forum szkoły, 

 - wpis na świadectwie kończącym gimnazjum. 

 

Wychowawca pod koniec klasy III gimnazjum poświadcza na świadectwie,  

upoważnienie ucznia -wolontariusza do otrzymania  dodatkowych punktów   

w procesie rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. 

 

 


