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I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

1. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest 

ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz 

osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych 

obszarach społecznych.  

2. Szkolne Koło Wolontariatu działa na podstawie: Podstawa prawna – Ustawa z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 

688, 1570, 2020). 

3. Szkolne Koło Wolontariatu działa na terenie szkoły 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. 

4. Opiekę nad Kołem sprawują wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły nauczyciele, którzy 

czuwają nad tym, aby działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem 

Koła. Opiekunowie Koła zajmują się sprawami organizacyjnymi Koła, a także są łącznikami 

między uczniami a Dyrektorem Szkoły. 

5. Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły – nauczycieli, 

uczniów i rodziców – na rzecz potrzebujących. 

6. Szkolne Koło Wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej 

potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania 

w środowisku szkolnym i lokalnym oraz wspomagać różnego rodzaju typu inicjatywy 

charytatywne. 

7. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na: 

1) środowisko szkolne poprzez m.in. współdziałanie uczniów w zakresie edukacji poprzez 

wykorzystywanie pozytywnych wpływów rówieśniczych (młodzieżowe programy 

wsparcia młodzieżowego), 

2) środowiskowe akcje charytatywne oraz akcje o zasięgu ogólnopolskim. 

 

II. Cele  

§ 2. 

1. Cele Szkolnego Koła Wolontariatu: 

1) włączanie młodzieży w życie społeczności szkolnej i środowiska lokalnego o charakterze 

regularnym i akcyjnym, 
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2) uwrażliwianie na cierpienie, samotność i potrzeby innych, 

3) kształtowanie postaw prospołecznych, 

4) rozwijanie empatii, zrozumienia, 

5) tworzenie więzi między uczniami, a nauczycielami, 

6) zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie, 

7) inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, 

8) kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności, 

9) zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni, 

10) kształtowanie umiejętności działania zespołowego, 

11) zwiększenie satysfakcji nauczycieli z wykonywanej pracy, 

12) budowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu 

własnych zainteresowań, 

13) współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi, 

14) współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się, 

15) zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach, 

16) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej, 

17) prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i organizacji 

społecznych. 

 

III. Prawa i obowiązki wolontariusza 

§ 3. 

1. Prawa wolontariusza: 

 wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw,

 wolontariusz ma prawo do podejmowania działań w wymiarze nie utrudniającym nauki 

w szkole i pomocy w domu,

 wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych 

pracownikówwolontariatu szkolnego,

 wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować 

pracownika,

 wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu 

związanych z wykonywanym zadaniem,

 nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku z realizowanym 

zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami,
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7) w przypadku, kiedy uczeń nie wykaże się zainteresowaniem dalszą pracą w Kole 

Wolontariatu lub tez nie będzie przestrzegał zasad jego regulaminu, może zrezygnować z 

uczestnictwa bez konsekwencji. 

2. Obowiązki wolontariusza: 

1) niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę 

rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie,  

2) wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Wolontariatu, 

3) wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu, takie jak:  

a) praca nad własnym rozwojem,  

b) zaangażowanie na rzecz potrzebujących pomocy,  

c) troska o los słabszych. 

 

IV. Nagradzanie wolontariuszy 

§ 4. 
 

1. Formy nagradzania: 
 

 pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika,

 dyplom uznania,

 pochwała Dyrektora Szkoły,

 list gratulacyjny do rodziców,

 nagroda książkowa na zakończenie szkoły dla najaktywniejszych wolontariuszy,

 uczeń, który jest wolontariuszem i realizuje określone zadania, może mieć podwyższoną 

ocenę z zachowania, 

 uczniowie ostatnich klas, jeżeli działali na rzecz koła łącznie 60 godzin w ciągu całego 

swojego cyklu nauczania, otrzymują informacje - wpis na świadectwie szkolnym.



V.     Rezygnacja z pracy w wolontariacie 

 

§ 5. 

1. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z działań w wolontariacie. 

2. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie 

opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2019 r. 


