
 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

SZKOLNEGO KLUBU 

WOLONTARIATU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podstawa prawna:  

1) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku u publicznego i o wolontariacie 

2) Statut Szkoły V Liceum Ogólnokształcącego im Stanisława Lema w Koszalinie 

 

I. Postanowienia ogólne 

Wolontariat – to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza relacje 

rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie. 

Wolontariusz Szkolnego Klubu Wolontariatu działa na zasadach wolontariatu. 

Szkolny Klub Wolontariatu powstał z inicjatywy uczniów i jest formą pomocy osobom                                            

i instytucjom potrzebującym. SKW jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie osoby 

wyrażające chęć pomocy innym. Działa na terenie i poza terenem Szkoły. 

    Koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu sprawuje piekę nad Klubem oraz nadzoruje pracę 

wolontariuszy. 

  

II. Cele  

1) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu; 

2) zaangażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym; 

3) promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, 

życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach; 

4) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na 

terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym; 

5) tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych 

sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji; 

6) pośredniczenie we włączaniu młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym                    

w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku 

lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje; 

7) wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 

8) promowanie idei wolontariatu; 

9) prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do 

przystąpienia do Klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy; 

10) angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze 

charytatywnym. 

 

III. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu: 

1) wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu; 



2) wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, 

gdzie jest ona potrzebna; 

3) uczeń chcący zostać wolontariuszem ma obowiązek odbyć szkolenie wprowadzające 

wprowadzające w pracę w wolontariacie;  

4) warunkiem wstąpienia do Klubu Wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej deklaracji 

(porozumienia), do której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców (prawnych 

opiekunów); 

5) po wstąpieniu do Klubu wolontariatu uczestnik podpisuje zobowiązanie przestrzegania zasad 

wolontariatu i regulaminu, obowiązującego w szkole; 

6) członkowie klubu mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, który nie utrudni im 

nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych; 

7) członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską              

o innych; 

8) członek klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań; 

9) członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach 

dla wolontariuszy; 

10) każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystując swoje 

zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy; 

11) każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie 

reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych; 

12) każdy członek Klubu jest zobowiązany przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie Etycznym 

oraz Regulaminie Klubu; 

13) wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu 

Szkolnego Klubu Wolontariusza. O skreśleniu z listy decyduje opiekun Szkolnego Klubu 

Wolontariusza, po zasięgnięciu opinii zarządu Klubu 

 

IV. Nagradzanie wolontariuszy 

1) Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego 

działalności; 

2) Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontarystyczną                           

i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia; 

3) Formy nagradzania: 

a) pochwała dyrektora Zespołu, 

b) przyznanie dyplomu, 

c) wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego, 



d) pisemne podziękowanie do rodziców, 

e) wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia 

szkoły. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez trzy lata nauki brał udział w co najmniej 

trzech akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie w każdym roku szkolnym uczestniczył w co 

najmniej czterech działaniach szkolnych 

 

V. Organizacja Szkolnego Klubu Wolontariatu 

1) Szkolny Klub Wolontariatu podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły. 

2) Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa do zawierania porozumień z wolontariuszami 

koordynatorowi Szkolnego Klubu Wolontariatu. 

3) Pracą Klubu kieruje koordynator, do którego zadań należy: 

- planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów – wolontariuszy, 

- nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wolontaryjnego wsparcia, 

- ustalanie terminów spotkań wolontariuszy, 

- reprezentowanie wolontariuszy, 

- przyjmowanie i odwoływanie członków Klubu, 

- kontakt z Dyrekcją Szkoły, 

- monitorowanie działań uczniowskich, dobieranie zadań. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1) Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej przez Koordynatora i Dyrektora 

Szkoły. 

2) Koordynator opracowuje harmonogram działań Klubu na dany rok szkolny.  

3) Załączniki: 

- Deklaracja przynależności do Szkolnego Klubu Wolontariatu 

- Karta Etyczna Wolontariusza 

 


