
Załącznik nr 1  

do Zarz. Dyr. nr 32/2022 z 29.11.2022r. 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

AKADEMII 

WOLONTARIUSZA 

„PROMYCZEK” 

 

 

w Szkole Podstawowej nr 17 

im. Tadeusza Kościuszki 

w Katowicach 

  



Na podstawie:   
Art.1  ust.12,  art.68 ust.1 pkt.9, art.85 ust.6 i 7, art.98 ust.1 pkt.21  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089); 

Statut SP nr 17: § 10 pkt.3 ust.10, § 14 pkt.6, § 24 pkt. 1 – 9. 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych, wykraczająca poza 

związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie. 

 

2. Członkiem Akademii może zostać każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki, 

jeżeli wypełni deklarację przystąpienia podpisaną przez rodziców/opiekunów dziecka 

(załącznik nr 1).  

II.  Cele i zakres działania 

1. Celem Akademii Wolontariusza jest: 

 przygotowanie uczniów do pełnienia w przyszłości funkcji wolontariusza 

 zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pracy na 

rzecz innych 

 kształtowanie u dzieci postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych 

 podejmowanie aktywnych działań w ramach akcji charytatywnych 

organizowanych na terenie szkoły 

 wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej 

 prowadzenie warsztatów i szkoleń z zakresu wiedzy wolontaryjnej 

 promocja idei wolontariatu w środowisku szkolnym 

 

2. Zakres działań: 

 organizowanie i prowadzenie akcji charytatywnych na terenie szkoły 

 udział w szkoleniach przyszłych wolontariuszy 

 nawiązywanie współpracy z organizacjami wolontaryjnymi, fundacjami 

 

III. Struktury Akademii 

1. Opiekunami Akademii są nauczyciele – wolontariusze. 

2. Akademia posiada Radę Wolontariatu powołaną spośród jej członków. 

3. Członkami grupy zostają uczniowie, którzy dostarczą deklarację uczestnika podpisaną przez 

rodzica/opiekuna. 

 

IV. Zasady dokonywania wpisów w części świadectwa dotyczącej szczególnych 

osiągnięć ucznia w formie działalności w wolontariacie 

1. W części świadectwa dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się osiągnięcia 

w zakresie aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu w środowisku 

szkolnym lub poza nim. 

 

2. Warunki jakie musi spełniać uczeń, aby jego działalność została umieszczona na świadectwie 

szkolnym: 

 

a) wypełnienie deklaracji przystąpienia do Akademii Wolontariusza „Promyczek” oraz 

otrzymanie karty aktywności, 

b) zgromadzenie 30 punktów: 

- udział w akcji trwającej przynajmniej 5h – 10 pkt, 

- udział w akcji trwającej 3 – 5 h – 7 pkt, 



- udział w akcji trwającej 1 – 2 h – 5 pkt, 

- udział w krótszych akcjach 1 pkt. 

 

3.  Działalność punktowa musi odbywać się poza czasem lekcji. 

 

4. Istnieje możliwość zdobycia maksymalnej ilości punktów za udział ucznia  

w całym projekcie dotyczącym wolontariatu, który w danym roku szkolnym jest prowadzony 

na terenie szkoły. Jeżeli uczeń uczestniczy tylko w niektórych zadaniach projektowych, 

otrzymuje punkty zgodnie z przelicznikiem, o którym mowa jest w pkt 2b. 

 

5. Wpisów na świadectwie dokonuje się na podstawie przedstawionych przez ucznia 

zaświadczeń oraz podpisanej przez opiekuna Akademii karty aktywności (załącznik nr 2) 

dostarczonych w terminie do końca maja bieżącego roku szkolnego. 

 

6. Wpisu na świadectwie w rubryce szczególne osiągnięcia dotyczące wolontariatu dokonuje 

nauczyciel wychowawca. 

 

7. W przypadku wolontariatu poza środowiskiem szkolnym wpisu na świadectwie dokonuje się 

na podstawie zaświadczenia zawierającego zakres oraz czas trwania działań wolontaryjnych od 

opiekuna tej organizacji. Kserokopię dokumentu dołącza się do arkusza ocen ucznia. 

V. Kodeks etyczny wolontariusza 

1. Być pewnym – Zastanów się dlaczego chcesz pomagać innym ludziom. 

2. Być przekonanym – Nie oferuj pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co 

robisz. 

3. Być lojalnym – Zgłaszaj sugestie, nie uderzaj w innych. 

4. Przestrzegać zasad – Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może się okazać, że mają 

swoje uzasadnienie. 

5. Mówić otwarcie – Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. 

6. Chętnie się uczyć – Rozszerzaj swoją wiedzę. 

7. Stale się rozwijać – Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Akademii Wolontariusza 

„Promyczek”. 

8. Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą – Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, 

wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje. 

9. Być osobą, na której można polegać – Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś 

się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić. 

10. Działać w zespole – Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną 

rękę jest mało skuteczny. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki. 

 

 

Regulamin Akademii Wolontariusza „Promyczek” w Szkole Podstawowej Nr 17 im. T. 

Kościuszki w Katowicach wchodzi w życie z dniem 29.11.2022r. Zarz. Dyr. nr 32/2022 z dn. 

29.11.2022r. 

 

Traci moc: 

Regulamin Akademii Wolontariusza „Promyczek” w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. 

Kościuszki w   Katowicach wprowadzony na posiedzeniu RP z dn. 12.09.2013r. 



 

 

Załącznik nr 1 

 

 

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA 

DO AKADEMII WOLONTARIUSZA „PROMYCZEK” 

 

 

Imię i nazwisko dziecka:        klasa: 

 

Data i miejsce urodzenia:   

 

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

 

Adres zamieszkania:   

 

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

 

Wyrażam zgodę na przystąpienie mojego dziecka do Akademii Wolontariusza  

„Promyczek” i wypełnianie zadań od roku szkolnego 2022/2023.  

 

……………………………………………………………………………..    

czytelny podpis rodzica/ opiekuna  

 

 

Świadomie pragnę zostać członkiem Akademii Wolontariusza „Promyczek” działającej przy 

Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach przy ul. Dekerta 1.  

Zostałem (am) zapoznany z regulaminem tejże Akademii i zobowiązuję się go przestrzegać.  

 

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

czytelny podpis ucznia  

 

 

 

  



Załącznik nr 2 

 

KARTA AKTYWNOŚCI 

 

Lp. Data Działanie 
Podpis 

nauczyciela 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 


