
 

 
 

Regulamin szkolnego wolontariatu 
 

 

W celu kształtowania postaw prospołecznych SP 23 prowadzi zajęcia edukacyjne, promuje i 

nagradza systematyczną działalność społeczną uczniów oraz organizuje akcje charytatywne, 

współpracując z lokalną społecznością, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.  

 Szkolne koło wolontariatu prowadzi  pedagog szkolny, wspierany przez Zespół d.s. 

wolontariatu. 

            W/w koło  realizuje  PROGRAM MY DLA ŚWIATA SP23 .  

Jest to program stowarzyszenia „Żyj kolorowo” (niegdyś „Nowa Rodzina” pod patronatem 

Kuratorium  Oświaty). Od 2008 roku  realizowany jest w SP 23 we współpracy z  rodzicami oraz  

fundacjami i stowarzyszeniami  (zgodnie z  Ustawą  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie).  

 

Podejmowane działania: 

 

1. Akcje i zbiórki charytatywne (jednorazowe i  całoroczne – propozycje w zależności od 

potrzeb - modyfikowane na bieżąco)      

2.  Stała aktywność wolontariuszy: *     

• Sekcja organizacyjna: pomoc w organizacji akcji i imprez (plakatowanie, porządkowanie, 

liczenie) – w szkole* 

• Sekcja plastyczna: plakaty, ulotki, gazetki,  prezentacje informacyjne - przygotowane w 

domu 

•  Sekcja naukowa  obejmuje:  

             -  koleżeńską pomoc w nauce 

             - czytanie dzieciom w świetlicy  

             - przygotowanie w czasie  wolnym i organizowanie kampanii informacyjnych na tematy  

               społeczne                   

• Sekcja: KAWIARENKA  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO                                                 

• Szkolne koło:  WOLONTARIAT BIBLIOTECZNY   

•  Poczet sztandarowy        

 

Zasady:  



-  Udział w jednorazowych czy całorocznych zbiórkach charytatywnych w szkole premiowany jest 

wpisem pochwały do zeszytu pochwał. 

 - Zgodnie z założeniami programu My dla świata jako wolontariat szkolny sensu stricto uważa się 

zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz innych,  podejmowane systematycznie (minimum raz na 

dwa tygodnie), stale w czasie pozalekcyjnym, nieodpłatnie,  co musi być udokumentowane. 

Dlatego od roku szkolnego 2018/19 każdy wolontariusz powinien w tym celu prowadzić 

Dzienniczek wolontariusza. Kwestia dokumentowania pracy koła i wydawania zaświadczeń w 

klasie VIII – pozostaje bez zmian i spoczywa na Koordynatorze programu (pedagog szkolny).  

- Zaangażowanie w innych organizacjach pozarządowych musi być udokumentowane, 

systematyczne (minimum raz na dwa tygodnie), nieodpłatnie podejmowane w czasie pozaszkolnym 

(Zgodnie z  Ustawą  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie). 
 

 

 


