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Miłość  

Odpowiedzialność  

Przyjaźń  

Szacunek 

Integracja  

Koleżeństwo 

 

 

REGULAMIN  

SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

 

 

„Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tak tobie 

czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym.” 

kard. Stefan Wyszyński 

 

 

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz.U z dnia 29 maja 2003r). 

 

• Postanowienia ogólne 

 

• Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz 

innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 

• Wolontariusz – to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. 

Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, 

wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. 

http://ecytaty.pl/autorzy/w/kard-stefan-wyszynski/dzialaj-zawsze-na-korzysc.html
http://ecytaty.pl/autorzy/w/kard-stefan-wyszynski/dzialaj-zawsze-na-korzysc.html
http://ecytaty.pl/autorzy/w/kard-stefan-wyszynski/
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• Szkolny Klub Wolontariatu (zwany dalej SKW) jest inicjatywą 

młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać 

najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, 

inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać 

różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.  

• SKW jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie nieodpłatną i 

otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym. 

• SKW działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji. 

• Opiekę nad SKW sprawują nauczyciele-koordynatorzy, którzy nadzorują 

prace wolontariuszy. 

 

 

 

Cele i sposoby działania 

 

• Głównym celem SKW jest rozwijanie wśród młodzieży postawy 

wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowania, życzliwości i 

bezinteresowności. 

• Cele szczegółowe SKW: 

- włączanie młodzieży w życie społeczności lokalnej o charakterze 

cyklicznym 

- zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu i jej propagowanie 

- uwrażliwienie na cierpienie, samotność, biedę i potrzeby innych 

- inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego 

- kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności 

- kreowanie głębokich, wartościowych przyjaźni 

- budowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i 

rozwijaniu własnych zainteresowań 

- wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży 

- współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi 

- organizowanie pomocy uczniom napotykającym trudności w nauce 

- organizowanie akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących, 

instytucji i organizacji społecznych. 

• SKW organizuje warsztaty i szkolenia dla członków, dba o ich nieustanny 

rozwój. 

• Spotkania SKW odbywają się raz w tygodniu lub częściej w zależności od 

potrzeb. 

• Członkowie SKW podejmują następujące działania: 

- zbiórki rzeczowe 

- zbiórki pieniężne do puszek 

- udział w akcjach charytatywnych 
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- udział w wydarzeniach kulturalnych (koncerty, spektakle,    

przedstawienia) 

- pomoc osobom starszym (robienie zakupów, wspólne spędzanie czasu) 

- promocję wolontariatu w środowisku lokalnym 

 

 

III.  Członkowie 

• Wolontariuszem może zostać każda osoba wyrażająca chęć pomocy 

potrzebującym. 

• Członkiem SKW może zostać uczeń, który przedstawił pisemne 

pozwolenie od rodzica/opiekuna prawnego oraz podpisaną przez siebie 

deklarację wolontariusza. 

•  Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie. 

•  Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa 
tygodnie na dostarczenie opiekunom pisemnego oświadczenia o 

rezygnacji z podpisem rodzica. 

 

 

 IV. Prawa i obowiązki wolontariusza: 

 

 

 Prawa wolontariusza: 

  1.    Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw. 

  2.     Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie 

 utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu. 

  3.     Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora, opiekuna 

 lub innych pracowników Szkolnego Klubu Wolontariatu. 

  4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o 

  wykonywanej pracy. 

  5.     Członkowie wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie 

 zapominają o sobie. 

  

  Obowiązki wolontariusza: 

  2.     Wolontariusz ma obowiązek prowadzenia Karty Pracy Wolontariusza. 

  3.     Wolontariusz ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w 

 spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i pracach SKW. 

  4.     Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków. 

  5.     Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia, ani żadnych świadczeń 

 za swoją pracę. 



Zespół Szkół w Pyskowicach 
 

4 
 

  6.     Członkowie wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać 

 kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów. 

 

   Kodeks etyczny wolontariusza: 

  1.     Być pewnym - zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym 

 ludziom. 

  2.     Być przekonanym - nie oferuj swej pomocy, jeśli 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 okazać się, że mają swoje uzasadnienie. 

  5.     Mówić otwarcie- pytać o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, 

 by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co 

 najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem. 

  6.     Chętnie uczyć się - rozszerzaj swoją wiedzę. 

  7.     Stale się rozwijać - staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej 

 organizacji i pracy.  

  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. 

 Wykonaj 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. 

 

  V. Zadania koordynatorów: 

  1.     Utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z 

 którymi współpracuje wolontariat szkolny. 

  2.     Tworzenie atmosfery zaufania i otwartości. 

  3.     Dawanie poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy. 

  4.     Organizowanie spotkań organizacyjnych, mających na celu 

 zapoznanie młodzieży z planowanymi działaniami oraz przydziałem 

 obowiązków. 

  5.     Stwarzanie systemu gratyfikacji wolontariuszy zależnej od wkładu 

 pracy. 

  6.     Przeprowadzanie rozmowy wyjaśniającej powody powstawania 

 zaniedbań w czasie pracy wolontariuszy. 
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  8.     Przygotowywanie rocznych sprawozdań z pracy wolontariuszy. 

 

  VI. Nagradzanie wolontariuszy: 

 1.     Członkowie wolontariatu mogą być nagradzani poprzez: 

a)    pochwałę na forum szkoły (od koordynatora, dyrektora); 

b)    przyznanie punktów zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem 

oceniania; 

c)    umieszczanie na liście honorowych wolontariuszy; 

d)     zaproszenie wolontariusza na Radę Pedagogiczną, wręczenie dyplomu 

i przedstawienie wyników jego pracy; 

e)    powierzanie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań; 

f) wręczenie rodzicom Listu Gratulacyjnego podczas uroczystości 

zakończenia roku szkolnego. 

g) wpisanie 2 punktów na świadectwie ukończenia gimnazjum za 

systematyczną pracę w SKW. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

  1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków SKW. 

  2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków SKW. 

  3. Rozwiązania SKW może dokonać tylko Dyrekcja szkoły. 

  4. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień  

 Wolontariusza. 

 

 

 

Koordynatorzy SKW: 

mgr Katarzyna Durczyńska 

mgr inż. Alicja Gierlotka 

mgr Iwona Gizicka 

mgr Beata Mandrela-Kazańców 

mgr Beata Wyka 
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