
Załącznik nr 1 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupsku  

 

POROZUMIENIE O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ JAKO WOLONTARIUSZ  

Porozumienie zawarte w dniu 22.09.2023r. pomiędzy Szkołą Podstawową nr 1 w Słupsku, 

reprezentowanym przez panią dyrektor Ewę Chochuł, a uczniem / uczennicą i jego rodzicem 

lub prawnym opiekunem………………………………………………………, posiadającym 

legitymację szkolną nr ……………….…, zwanym dalej Wolontariuszem.  

 

Wstęp  

Mając na względzie ideę wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne 

wykonywanie czynności, a także biorąc pod uwagę charytatywny, pomocniczy charakter 

wykonywanych przez Wolontariuszy świadczeń. Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupsku jest 

podmiotem, na rzecz którego zgodnie z art.42 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., nr 96, poz. 873 z późn. 

zm.) mogą być wykonywane świadczenia przez wolontariuszy.  

Strony porozumienia uzgadniają, co następuje:  

§ 1 

1. Powierza się wolontariuszowi, a Wolontariusz dobrowolnie podejmuje się wykonania 

następujących czynności:  

a) pomoc kolegom i koleżankom z klas I-III np. w odrabianiu lekcji, czytaniu 

lektur 

b) organizowanie czasu wolnego dzieciom przebywającym w świetlicy  

c) udział w pracach porządkowych na terenie szkoły i poza nią 

d) pomoc przy organizacji kiermaszów, festynów, imprez szkolnych 

e) udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły i poza nią 

f) udzielanie pomocy nauczycielom biblioteki szkolnej 

§ 2 

1. Strony zgadzają się, że czynności określone w pkt 1 paragrafu 1 będą wykonywane  

w bieżącym roku szkolnym ............................. 

2. Miejscem wykonywania czynności będzie teren wyznaczony przez opiekuna 

wolontariuszy.  

§ 3 

1. Wolontariuszem może zostać uczeń / uczennica, który / która otrzymała zgodę od 

rodzica / prawnego opiekuna i przestrzega normy i zasady obowiązujące w szkole.  

§ 4 

 Z uwagi na charakter i ideę wolontariatu:  

1. Wolontariusz jest obowiązany wykonywać uzgodnione czynności osobiście.  

2. Wolontariusz za swoje czynności nie otrzyma wynagrodzenia.  



3. Wolontariusz za swoje czynności może otrzymać dodatkowe punkty zgodnie  

z Regulaminem przyznawania punktów za wolontariat. 

§ 5 

Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie 

wykonywanego porozumienia. 

§ 6 

1. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron z 5 dniowym 

wypowiedzeniem.  

2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron bez wypowiedzenia z 

ważnych przyczyn, tj. nie wywiązywanie się z wyznaczonych czynności, złamanie 

zobowiązania o zachowaniu tajemnicy.  

§ 7 

Wszelkie zmiany porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej.  

§ 8 

1. Porozumienie sporządzono w jednym egzemplarzu, dokument znajdować się będzie u 

opiekuna wolontariuszy  

 

 

..…..............................................        …..……………………………………        
podpis Dyrektora       podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

 

 
 .............………………………………..  

podpis wolontariusza 

 

 


