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Nasze motto: 

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest 
serce,  z jakim tej pomocy się udziela.” 

                                                         

    Jan Paweł II 

 

 

 

Regulamin  

Szkolnej Grupy Wolontariuszy „Promyczek”   

działającej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II  

w Przeworsku 

 

 
 
W Szkole Podstawowej Nr 1 w Przeworsku funkcjonuje Szkolna Grupa Wolontariuszy 

„Promyczek, która ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej 

potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania  

w środowisku szkolnym, lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, 

kulturalne i przyrodniczo-ekologiczne oraz promować ideę wolontariatu.  

Wolontariat wspiera funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Szkoły. 

 
Cele działania Szkolnej Grupy Wolontariuszy „Promyczek”: 

1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz propagowanie jej w środowisku 

szkolnym i pozaszkolnym. 

2. Zdobycie nowej wiedzy i nowych umiejętności, poszerzenie zasobu wiedzy  

z zakresu problemów wykluczenia społecznego, niepełnosprawności, bezdomności, 

udzielania pomocy przedmedycznej, animacji spędzania wolnego czasu itp. 

3. Promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw prospołecznych: wrażliwości na 

potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności  

w podejmowanych działaniach. 

4. Organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej  

i społecznej (szczególnie w trudnych sytuacjach życiowych), kulturalnej, 

przyrodniczo-ekologicznej na terenie szkoły, w środowisku rodzinnym oraz 

lokalnym. 

5. Uwrażliwienie rówieśników na ważny problem wykluczenia społecznego  
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i tolerancji w stosunku do osób z niepełnosprawnościami fizycznymi  

i intelektualnymi.  

6. Pośredniczenie we włączaniu uczniów do działań o charakterze wolontarystycznym 

w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych  

w środowisku szkolnym, lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez 

inne organizacje. 

7. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego opartego o współpracę, wzajemne 

wspieranie się, zaufanie i odpowiedzialność, a eliminowanie niezdrowych ambicji  

i rywalizacji. 

8. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej. 

9. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do 

przystąpienia do Szkolnej Grupy Wolontariuszy „Promyczek” lub chętnych do 

włączenia się do akcji niesienia pomocy. 

 

Członkowie Szkolnej Grupy Wolontariuszy działają w ramach sekcji utworzonej przy 

Samorządzie Uczniowskim. Grupą kieruje koordynator z pomocą chętnych nauczycieli  

i pedagogów opiekujących się uczniami.  

 

Zadania opiekunów: 

• Prowadzenie i organizowanie spotkań, warsztatów oraz szkoleń dla 

wolontariuszy. 

• Opracowanie rocznego planu pracy. 

• Opracowanie regulaminu „Promyczka”. 

• Koordynacja pracy wolontariuszy. 

• Monitorowanie działań wolontariuszy. 

• Prowadzenie dokumentacji: dziennik zajęć pozalekcyjnych.  

• Współpraca z dyrektorem szkoły i gronem pedagogicznym polegająca na 

promowaniu wolontariatu oraz nagradzaniu uczniów zaangażowanych  

w pracę na rzecz innych. 

• Nawiązanie współpracy z lokalnymi instytucjami, placówkami, organizacjami: 

BMP, MOPS, ŚDS-y, Warsztaty Terapii Zajęciowej, przeworski Dom Dziecka, 

oddział dziecięcy Szpitala Rejonowego w Przeworsku, Zespół Pałacowo – 

Parkowy, Muzeum  w Przeworsku, schroniska dla zwierząt, K.Ł. ”Bażant”  

w Przeworsku, MOK, ZHR Przeworsk celem realizacji Programu Szkolnej Grupy 
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Wolontariuszy „Promyczek”. 

Członkowie Szkolnej Grupy Wolontariuszy działają w ramach sekcji utworzonej przy 

Samorządzie Uczniowskim. Grupą kieruje koordynator z pomocą chętnych nauczycieli  

i pedagogów opiekujących się uczniami.  

 

Aktywność Szkolnej Grupy Wolontariuszy ukierunkowana jest na:  

• środowisko szkolne;  

• środowisko pozaszkolne (lokalne); 

• aktywny udział w akcjach charytatywnych;  

• udział w działaniach ogólnopolskich charytatywnych za zgodą dyrektora szkoły. 

 

Wolontariusze: 

1. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przeworsku, 

który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna. 

2. Członkiem Szkolnej Grupy Wolontariuszy „Promyczek” może zostać uczeń, który 

ukończył 10 lat i przedłożył pisemną zgodę rodzica / opiekuna ustawowego. 

3. Po przystąpieniu do Szkolnej Grupy Wolontariuszy „Promyczek” uczestnik, 

zapoznaje się z Regulaminem, Kodeksem Etycznym Wolontariusza oraz zapisami 

Statutu  obowiązującego w szkole i podpisuje Zobowiązanie Wolontariusza do 

przestrzegania Regulaminu Grupy i Statutu. 

4. Każdy uczeń SP1 może  przystąpić do „Promyczku” jak i zrezygnować  

z działalności w Szkolnej Grupie Wolontariuszy uprzedzając odpowiednio wcześniej 

opiekuna wolontariatu. Od momentu podjęcia decyzji o przystąpieniu do grupy lub 

rezygnacji, wolontariusz ma tydzień na dostarczenie opiekunom wolontariatu 

pisemnego oświadczenia z podpisem rodzica/opiekuna prawnego. 

5. Każdy członek Szkolnej Grupy Wolontariuszy „Promyczek” jest zobowiązany 

kategorycznie przestrzegać zasad zawartych w podpisanych deklaracjach (jak 

wyżej). 

6. Uczeń jako członek Szkolnej Grupy Wolontariuszy „Promyczek” realizując  działania 

nigdy nie robi tego kosztem nauki i obowiązków szkolnych. 

7. Wolontariusz w sposób obowiązkowy i odpowiedzialny wywiązuje się sumiennie  

z podjętych przez siebie zobowiązań; 

8. Wolontariusz przygotowuje się do podejmowania pracy wolontarystycznej poprzez 

udział w warsztatach, szkoleniach i cyklicznych spotkaniach wolontariuszy. 
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9. Każdy członek Grupy „Promyczek” aktywnie uczestniczy oraz pomaga  

w organizacji działań, akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących (chorych, 

niepełnosprawnych, samotnych, uboższych Polonii, zwierząt): zbiórki żywności, 

artykułów szkolnych, książek, itp. na terenie szkoły i w środowisku lokalnym, na 

terenie Polski i poza jej granicami. Organizuje kiermasze i loterie fantowe. 

10. Nowy uczeń (klas 4-8) rozpoczynający edukację w naszej szkole, a będący 

wolontariuszem w poprzedniej szkole, pragnąc działać w Szkolnej Grupie 

Wolontariuszy „Promyczek” i podlegać systemowi nagród wg Statutu Szkoły, 

powinien udokumentować swoje dotychczasowe działania: w formie zaświadczeń od 

byłego wychowawcy (dyrektora szkoły), dyplomy, podziękowania za akcje, 

poświadczenia ze szkoleń itp. 

11. Swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu w szkole  

i w środowisku lokalnym, być wzorem dla innych. Wolontariuszem jest się nie tylko 

w szkole lecz również poza nią. 

12. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie 

Regulaminu, Kodeksu Wolontariusza, Statutu Szkoły. Dotyczy to również 

obowiązków uczniowskich. O skreśleniu z listy decyduje koordynator Grupy,  

po zasięgnięciu opinii pozostałych nauczycieli opiekunów oraz wychowawcy ucznia.   

 

Zadania: 

Wolontariusze podejmują następujące zadania: 

1. Udział w warsztatach, szkoleniach i cyklicznych spotkaniach wolontariuszy – ma na 

celu przygotowanie młodzieży do podejmowania pracy wolontarystycznej. 

2. Organizowanie na terenie szkoły i w środowisku lokalnym akcji charytatywnych. 

3. Aktywne spędzanie czasu wolnego poprzez udział w akcjach środowiskowych. 

4. Współdziałanie z organizacjami szkolnymi (SU). 

5. Wspieranie ciekawych inicjatyw, działań edukacyjnych w środowisku szkolnym  

i lokalnym. 

6. Podejmowanie działań na rzecz potrzebujących pomocy (chorych, 

niepełnosprawnych, samotnych) poprzez włączanie się w akcje na rzecz 

potrzebujących: zbiórki żywności, artykułów szkolnych, książek, kiermasze, aukcje 

na rzecz potrzebujących. 

7. Propagowanie idei wolontariatu w środowisku szkolnym i pozaszkolnym (spotkania, 

informacje na stronie internetowej szkoły). 

8. Współpraca z wychowawcami, nauczycielami, dyrekcją. 
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9. Współpraca z:  

- ŚDS w Przeworsku 

- oddziałem dziecięcym Szpitala Rejonowego w Przeworsku, 

- schroniskiem „Kundelek” w Zaczerniu, 

     - z przeworskim Domem Dziecka, 

     - z Warsztatami Terapii Zajęciowej,  

 - z innymi instytucjami np. BMP, ZHR Przeworsk na rzecz dzieci w placówkach,  

skupionych przy organizacjach polonijnych na Ukrainie. 

Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za wykonaną 

pracę. 

 

Prawa wolontariusza: 

1. Członkowie Szkolnej Grupy Wolontariackiej „Promyczek” poświęcają się dla innych, 

ale nie zapominają o sobie. 

2. Członkowie mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy dotyczące bieżącej 

działalności. 

3. Członkowie Promyczka mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym 

nauki w szkole  i pomocy w domu. 

4. Członkowie mogą  liczyć na wsparcie ze strony opiekuna i innych członków grupy.  

5. Każdy może przystąpić do wolontariatu jak i z niego wystąpić uprzedzając 

odpowiednio wcześniej opiekuna wolontariatu. Od momentu podjęcia decyzji  

o przystąpieniu do grupy lub rezygnacji, wolontariusz ma tydzień na dostarczenie 

opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia z podpisem rodzica/opiekuna 

prawnego. 

 

Obowiązki wolontariusza: 

1. Członkowie Promyczka muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów 

na działanie w klubie. 

2. Członkowie grupy systematycznie uczestniczą w pracach grupy, a także  

w spotkaniach i warsztatach. 

3. Członkowie grupy są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków. 

4. Uczniowie są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom. 

5. Członkowie Promyczka przestrzegają zasad utworzonego regulaminu. 
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Formy nagradzania: 

Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla ich 

działalności. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność 

wolontarystyczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia oraz w wpisach na 

świadectwo i do księgi załużonych SP-1.  

Formy nagradzania: 

1. Wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego. 

2. Pochwała dyrektora na szkolnym apelu. 

3. Pisemne podziękowanie do rodziców. 

4. Uzyskanie przez wolontariusza (ucznia klasy 4 – 8) o stopień wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania (z uwzględnieniem 

opinii koordynatora oraz nauczyciecieli opiekunów, za zgodą wychowawcy 

klasy). 

5. Wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na 

świadectwie. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez trzy lata nauki 

brał aktywny udział w co najmniej trzech akcjach pozaszkolnych oraz  

systematycznie uczestniczył w działaniach Szkolnej Grupy Wolontariuszy 

„Promyczek”. 

6. Wpis do Księgi Zasłużonych SP-1 zgłaszają: koordynator, opiekunowie 

nauczyciele Szkolnej Grupy Wolontariuszy „Promyczek” oraz wychowawcy - za 

szczególne osiągnięcia i działania na rzecz wolontariatu w środowisku 

szkolnym, lokalnym, ogólnopolskim przez co najmniej 4 lata. 

 

 

Planowane efekty: 

Realizacja tego programu pozwoli w szczególności na: 

 dostarczenie młodzieży propozycji alternatywnych form spędzania czasu wolnego, 

 wzrost świadomości dotyczącej ludzi potrzebujących, 

 stworzenie stałej grupy, zajmującej się wolontariatem, 

 zapoznanie młodzieży z różnymi aspektami wolontariatu, 

 pomoc potrzebującym, 

 aktywne uczestniczenie w życiu szkoły i społeczności lokalnej,  

 szansę do samorealizacji, 

 zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych (kursy dla wolontariuszy). 



7 

 

 

Załącznik I 

 

 

 

 

 

 

ZOBOWIĄZANIE WOLONTARIUSZA 

 

Przystępując do Szkolnej Grupy Wolontariatu „Promyczek” oświadczam, że znam 

i akceptuję jej cele oraz zasady pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania 

Regulaminu oraz sumiennego  i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi 

zadań. 

 

 

 

 

…………………………....................................   

data i podpis wolontariusza                                                                                   

                                               

...................................................................                   

data i odpis rodzica/opiekuna prawnego 
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KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA 

 

„Wolontariat to przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla 

każdego człowieka do pomocy drugiemu- swemu bliźniemu” 
Jan Paweł II 

 

Ważne jest, by decydując się na działalność w charakterze wolontariatu przestrzegać 

pewnych zasad. Nie są one zapisane w żadnych ustawach, kodeksach czy innych 

przepisach. To po prostu  nieformalny  zbiór  norm i zasad postępowania, którymi 

każdy wolontariusz powinien się  kierować: 

Oto one: 

• będę wypełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą; 

• nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić; 

• w przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, poinformuję o tym 

koordynatora pracy wolontariuszy; 

• zachowam dyskrecję w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań, które 

mogą być niewłaściwie rozumiane; 

• będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania; 

• wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób; 

• nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem; 

• będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem aby były dla mnie jasne; 

• będę działać w zespole; 

• będę osobą, na której można polegać; 

• będę pracować lepiej i z większą satysfakcją wykonując to, czego się ode mnie 

oczekuje; 

• będę chętnie się uczyć. Wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze 

wykonanej pracy; 

• będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach; 

• zrobię wszystko by być bardzo dobrym wolontariuszem. 

 
 
 

Data i podpis wolontariusza 
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