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IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA W KRAKOWIE

„Człowiek myślący myśli nie tylko dla siebie, 
ale w jakiejś mierze, a może nawet przede wszystkim dla innych”

J. Tischner

CELE WOLONTARIATU SZKOLNEGO 

• Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie 
• Rozwijanie empatii, zrozumienia, wrażliwości 
• Inspirowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu 
• Stwarzanie możliwości wykorzystania własnych możliwości i doświadczeń 
• Kształtowanie postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących, pomocy i otwartości na 

potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności 
• Rozwijanie zainteresowań 
• Kształtowanie umiejętności pracy w zespole 
• Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej 
• Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym 
• Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje 
• Budowanie wizerunku szkoły jako centrum lokalnej aktywności 

REGULAMIN

SZKOLNEGO WOLONTARIATU „SERCE SIÓDEMKI”
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STRUKTURY WOLONTARIATU

• Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, 
wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie 

• Wolontariusz - to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym
• Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka 

pomoc jest potrzebna 
• Szkolny Wolontariat działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora i Koordynatorów 
• Miejscem działania Szkolnego  Wolontariatu „SERCE SIÓDEMKI” jest siedziba 
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Obszary działania

• Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko 
szkolne i środowisko lokalne

• Zakłada zaangażowanie młodzieży do działań: na terenie szkoły i na rzecz szkoły oraz w 
akcje poza terenem szkoły

• Organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym
• Propagowanie czytelnictwa 
• Praca na rzecz bezdomnych zwierząt 
• Zbieranie darów rzeczowych
• Organizacja kiermaszy, loterii 
• Pomoc osobom potrzebującym, niepełnosprawnym, starszym
• Współpraca z nauczycielami  polegająca na pomocy w nauce dzieciom i młodzieży  
• Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne 
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Wolontariusze

1.Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym, dobrowolnie i bezinteresownie

2. Członkiem Szkolnego Wolontariatu „SERCE SIÓDEMKI” może być młodzież szkolna 
respektująca jego zasady, po uprzednim przedstawieniu opiekunom pisemnej zgody rodziców na 
działalność w wolontariacie

3. Każdy członek Serca Siódemki swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być
przykładem dla innych  oraz przestrzegać zasad zawartych w regulaminie Wolontariatu

Każdy Wolontariusz ma prawo do:

• jasno określonego zakresu obowiązków
• prośby o pomoc 
• wnoszenia własnych propozycji, inicjatyw 
• wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje 
• otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy, pod warunkiem 

systematycznego udziału w pracach   W  olontariatu   

 Każdy Wolontariusz ma obowiązek:

• być osobą odpowiedzialną, kulturalną 
• sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania 
• nieść pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna 
• wzorowo reprezentować swoją szkołę 
• być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji, dla której pracuje 
• dostarczyć pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych)  na udział w Wolontariacie
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Nagradzanie wolontariuszy

Formy nagradzania:

• Słowna pochwała Dyrektora Szkoły oraz Opiekuna Wolontariatu wraz z  wpisem do 
dziennika

• Dyplom uznania oraz list gratulacyjny do rodziców
• Uczniowie klas VIII otrzymują informacje na świadectwie szkolnym, dzięki czemu mają 

dodatkowe punkty, które są brane pod uwagę przy przyjmowaniu do szkół średnich 
• Uczeń, który jest wolontariuszem i realizuje określone zadania, może mieć podwyższoną 

ocenę z zachowania

 Zadania koordynatora i opiekunów

• Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów wolontariuszy 
• Nawiązywanie kontaktu i współpracy z osobami i instytucjami potrzebującymi wsparcia 
• Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy 
• Kontakt z Dyrekcją Szkoły
• Wystawianie zaświadczeń i dyplomów za podejmowane przedsięwzięcia
• Animacja, dobieranie zadań, monitorowanie działań uczniów poprzez prowadzenie 

Dziennika Wolontariusza z podziałem na klasy i poszczególne akcje charytatywne
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Sposoby ewaluacji:

• sprawozdanie z pracy Szkolnego Wolontariatu 
• rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze 
• zdjęcia z imprez, prezentacje multimedialne 
• podziękowania od osób i instytucji 
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Szkolny Wolontariat „Serce Siódemki” posługuje się następującymi dokumentami:

1. Umowa wolontariacka stanowiąca jednocześnie deklarację przystąpienia

2. Zgoda Rodziców  na udział dziecka w pracach wolontariatu

3. Dziennik Wolontariusza

4. Zaświadczenia o udziale w podejmowanych inicjatywach 


