
REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W WARSZAWIE 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 
 

1. Szkolne Koło Wolontariatu SP 65 (zwane w skrócie SKW)  działa według planu rocznego 
ustalonego przez opiekunów koła. Plan roczny jest publikowany na stronie internetowej 
szkoły. W planie rocznym  opiekunowie SKW ustalają orientacyjną liczbę akcji wolontariatu 
obowiązującą w danym roku szkolnym.  Liczba akcji może nieznacznie ulec zmianie. 
Uczniowie działający na rzecz SKW nie ponoszą negatywnych konsekwencji wynikających ze 
zmian w planie rocznym. 
 
2. W akcjach SKW mogą uczestniczyć uczniowie klas VII oraz VIII. Uczniowie klas VIII mają 
pierwszeństwo przed uczniami z klas VII do udziału w akcjach SKW, pod warunkiem 
spełnienia wymagań określonych wcześniej przez opiekunów SKW, np.: dostarczenia w 
wyznaczonym terminie zgody opiekuna prawnego na udział w akcji, uczestniczenia w 
szkoleniu, spotkaniu przygotowującym do udziału w akcji.  
 
3. Informacja o nadchodzącej akcji organizowanej przez SKW jest opublikowana w dzienniku 
elektronicznym Librus w zakładce Ogłoszenia.  
 
4. Wolontariusz zalicza daną akcję po uprzednim zapisaniu się na listę u opiekunów koła. 
Osoby spoza listy (niezapisane na daną akcję) nie będą mogły dołączyć tej akcji do 
wymaganego limitu przepracowanych godzin. 
 
5. Uczeń SP 65 ma prawo do zorganizowania wybranej przez siebie akcji wolontariatu na 
terenie szkoły po uprzednim poinformowaniu o akcji opiekunów SKW. Uczeń otrzyma 
pomoc  innych wolontariuszy SP 65 oraz opiekunów SKW. 
 
6. Uczeń SP 65 ma prawo uczestniczyć w akcjach o charakterze dobroczynnym poza szkołą SP 
65. 
 
7. Uczeń klasy VIII ma obowiązek zgłosić opiekunom SKW swoje uczestnictwo w akcjach 
wolontariatu organizowanych przez inną szkołę lub instytucję niewspółpracującą z SP 65 
najpóźniej do 30 listopada 2022. Uczeń powinien uzyskać na taką współpracę zgodę 
opiekuna SKW oraz ustalić zasady, na których będzie brał udział w akcji pozaszkolnej. 
 
8. Zaświadczenia dotyczące wolontariatu odbytego w innej instytucji niż SP 65 należy 
przedstawić najpóźniej do dnia 31 maja 2023.  
 
9. Dokument o odbyciu wolontariatu poza SP 65 powinien zawierać krótki opis czynności 
podjętych przez wolontariusza, czas trwania wolontariatu (liczba godzin), podpis osoby 
koordynującej akcję, pieczątkę oraz dane kontaktowe instytucji.  
 
10. Każdy uczeń działający aktywnie w SKW lub działający jako wolontariusz poza SP 65 
otrzyma wpis na świadectwie szkolnym w celu udokumentowania działań z zakresu 
wolontariatu. 
 



11. Wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  SP 65 otrzymają  wolontariusze 
klas VIII, którzy przepracowali łącznie 30 godzin uczestnicząc aktywnie w akcjach szkolnych.  
Akcje z klasy VII oraz VIII się sumują. 
 
12. Do 31 maja 2023 uczeń klasy VIII uczestniczący w akcjach SKW wypełnia raport działań 
wolontariusza, który jest podstawą do uzyskania wpisu na świadectwie ukończenia szkoły. 
Wzór raportu w formie tabeli dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce 
Konkursy, Projekty, Koła. 
 
13. Akcja pozaszkolna jest traktowana na równi  z akcją przeprowadzoną przez SKW SP 65, 
jeśli  czas trwania obu akcji jest porównywalny. Limit godzin przepracowanych poza szkołą to  
łącznie 30 godzin. 
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