
Zasady organizacji wolontariatu w SP 12 w Gdyni  

1. Szkoła zapewnia kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych,  umożliwiając im udział  

w działaniach z zakresu wolontariatu. 

2. Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia podejmuje działania  

w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego. 

3. Podejmowanie działań w zakresie wolontariatu uczniowskiego prowadzi Samorząd 

Uczniowski (rada wolontariatu) w porozumieniem z Dyrektorem Szkoły. 

4. Rada wolontariatu pełni funkcję społecznego organu Szkoły, który wybiera, opiniuje oferty 

działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym i społeczności lokalnej. 

5. Radę wolontariatu tworzą uczniowie z klas 6-8 (po jednym przedstawicielu z klasy). 

6. W szkole powołuje się z grona pedagogicznego koordynatora do spraw wolontariatu, który 

wspiera wolontariuszy w swych działaniach (p. Anna Wicek i p. Dorota Furgalska). 

7. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń po ukończeniu 12. roku życia po uzyskaniu 

pisemnej zgody co najmniej jednego rodzica/ prawnego opiekuna. 

8. Wolontariusze mogą podejmować działania w zakresie wolontariatu w wymiarze, który nie 

utrudni im nauki i wywiązywania się z innych obowiązków. 

9. W naszej szkole wolontariusze mogą działać zarówno na rzecz wspólnoty szkolnej 

(wolontariat wewnętrzny), jak i poza nią na rzecz środowiska lokalnego (wolontariat 

zewnętrzny). 

10. Przykładowe działania w ramach wolontariatu wewnętrznego: pomoc w nauce, pomoc  

w biegu Zaruskiego, organizowanie imprez dla młodszych uczniów w ramach pracy 

biblioteki, sędziowanie na zawodach pływackich, pomoc w świetlicy i oddziałach 

przedszkolnych. 

11. Sprawdzone i honorowane przez szkołę formy wolontariatu zewnętrznego: akcje dla 

gdyńskiego hospicjum (sprzedaż kalendarzy, rozdawanie ulotek, zbieranie pieniędzy – 

listopad i kwiecień), WOŚP (każdy sam się rejestruje za zgodą rodzica) i pomoc w 

organizacji imprezy Parkrun (biegi organizowane co sobotę na bulwarze). 

12. Uczeń na koniec klasy 8 otrzyma zaświadczenie o odbytym wolontariacie (za całokształt 

pracy w szkole). Jeśli suma godzin będzie równa lub większa od 25, uczeń dodatkowo 

otrzymuje 3 punkty na świadectwie – bardzo przydatne w rekrutacji do szkoły średniej. 

13. Wychowawcy klas 6 i 7 na koniec roku szkolnego otrzymają podsumowanie godzin 

wolontariatu swojej klasy, które będzie przechowywane w teczce wychowawcy. 

14. Pochwały za każdą akcję będą wpisywane na bieżąco w e-dzienniku zgodnie z WZO. 

15. Wszelkie informacje o wolontariacie będą umieszczane na tablicy ogłoszeń przy pokoju 

nauczycielskim oraz na profilu szkoły na fb i stronie internetowej. 

 


