
 

 

 

 

REGULAMIN 

SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

W SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Nr 1 

IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO  

SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA  OŚWIATOWEGO 

 

Postanowienia ogólne 

1. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające 

poza więzi rodzinne, koleżeńskie, przyjacielskie.  

2. Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie i bezinteresownie pomaga innym w każdej 

dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. 

3. Szkolne Koło Wolontariatu, to grupa, której celem jest pomoc potrzebującym, reagowanie 

na potrzeby środowiska, inicjowanie działań w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomaganie 

różnego typu inicjatyw charytatywnych i kulturalnych oraz wspieranie działalności organizacji 

pozarządowych. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.  

 4. Szkolne Koło Wolontariatu zwane dalej SKW działa na terenie placówki pod nadzorem 

Dyrektora i włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo–

wychowawczą prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak również 

pozarządowe. 

5. Opiekunem Koła zostaje nauczyciel lub pedagog szkolny. 

6. Opiekę nad Kołem sprawuje koordynator, który czuwa nad tym, by działalność była zgodna 

ze Statutem Szkoły i niniejszym Regulaminem.  

§ 1 



 Cele i założenia Szkolnego Klubu Wolontariatu 

1. Zaangażowanie młodzieży do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym. 

2. Zapoznawanie z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie w szkole i środowisku lokalnym. 

3. Rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, 

otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.  

4. Umożliwianie podejmowania działań na rzecz innych.  

5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży. 

6. Kształtowanie postaw prospołecznych. 

7. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze 

środowiskiem. 

8. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego. 

9. Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi. 

10.Udział w akcjach ogólnopolskich i włączanie się w akcje prowadzone przez inne 

organizacje.  

11. Aktywna współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. 

12. Inspirowanie  do aktywnego spędzania czasu wolnego. 

13. Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach. 

14. Promowanie kreatywności i otwartości w kontaktach międzyludzkich. 

15. Kształtowanie podstawowych umiejętności społecznych związanych                          z               

nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów interpersonalnych.  

16. Zwiększanie samodzielności i efektywności działania młodych ludzi. 

 

§ 2 

Formy działania 

SKW realizuje swoją działalność poprzez: 

- spotkania, szkolenia, gazetki , stronę internetową, itp. 

- imprezy kulturalno-charytatywne, spotkania z zaproszonymi gośćmi, itp. 

- imprezy rekreacyjno – sportowe, festyny, loterie, aukcje, itp. 

- udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne organizacje  za zgodą 

Dyrektora szkoły pod nadzorem koordynatora Koła 



- włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczych                        

i wychowawczych, itp. 

- pomoc w organizacji imprez szkolnych 

- pomoc w działaniach szkoły oraz współpracujących z nią organizacji mających na celu 

promowanie idei aktywności obywatelskiej oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego 

- współpraca z wybraną instytucją pomocy społecznej/placówką lokalną według zaistniałych 

potrzeb w celu prowadzenia działań na ich rzecz 

-  akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne 

- samodzielną i dobrowolną działalność wolontariacką uczniów, potwierdzoną 

zaświadczeniami danej placówki.  

§ 3 

Prawa i obowiązki wolontariusza 

1. Wolontariusz ma prawo do: 

- zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw 

- podejmowania działań w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu 

- wsparcia ze strony koordynatora lub innych członków SKW 

- otrzymania jasno określonego zakresu obowiązków 

- ciągłego rozwijania swoich umiejętności 

- ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonymi zadaniami 

- wpływania na podejmowane przez koordynatora decyzje  

- odmówienia udziału w realizacji zadania pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami 

- otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy 



- rezygnacji z pracy wolontarystycznej uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora 

Szkolnego Klubu Wolontariatu. 

2. Wolontariusz ma obowiązek: 

- wywiązywać się z powierzonych mu zadań i obowiązków w sposób rzetelny i uczciwy  

- być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji dla której pracuje 

- dochować tajemnicy dotyczącej podopiecznego 

- działać w zespole i pomagania innym wolontariuszom 

- uzupełnić braki w wiedzy spowodowanej działaniami na rzecz wolontariatu, 

wykonywanymi podczas zajęć lekcyjnych na podstawie zasad opisanych w WSO 

§ 4 

Nagradzanie wolontariuszy 

 

1. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla ich 

działalności. 

2. Formy nagradzania: 

-  wyrażenie uznania słownego 

- pochwała na forum szkoły 

- obchodzenie Dnia Wolontariusza 

- umieszczenie nazwiska (za zgodą) w sprawozdaniu organizacji, artykule na stronie szkoły, 

itp.  

-  dyplom uznania 

- list gratulacyjny do rodziców 

-  podwyższenie oceny z zachowania 

§ 5 

Zadania koordynatora 

1. Planowanie kierunków działalności SKW w danym roku szkolnym, uwzględniając 

konkretne potrzeby i realne możliwości. 



2. Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami. 

3.Inspirowanie członków do podejmowania działań. 

4. Ustalanie terminu zebrań SKW. 

5. Przyjmowanie i usuwanie członków. 

6. Reprezentowanie Koła na zewnątrz. 

7. Utrzymywanie stałego kontaktu z Dyrekcją  w sprawach wymagających uzgodnienia lub 

nieuwzględnionych w regulaminie. 

8. Proponowanie zmian regulaminu SKW. 

9. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji. 

10. Przedstawienie sprawozdania z rocznej działalności SKW przed zakończeniem roku 

szkolnego. 

 

§  6 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu.  

2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Koła oraz akceptacji Rady 

Pedagogicznej. 

3. Rozwiązania Koła może dokonać tylko Dyrektor Szkoły.  

4. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.  

5. Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działania Koła. 

  


