
 
 

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU  
DZIAŁAJĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH  

W KLINISKACH WIELKICH 

 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
1. Wolontariat – to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz 

innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie. 
2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. 
3. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego. 
4. Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą uczniów, skierowaną do 

młodzieży, która chce pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować 
działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu 
inicjatywy charytatywne, kulturalne, edukacyjne. 

5. Klub Wolontariusza jest wspólnotą całkowicie nieodpłatną i otwartą na 
wszystkich, którzy chcą pomagać innym. 

6. Koło działa na terenie Szkoły pod nadzorem Dyrekcji. 
7. Opiekę nad Kołem sprawuje wyznaczony przez Dyrekcję Szkoły 

koordynator, który dba o formację wolontariuszy oraz nadzoruje ich 
pracę. 

 
II. Cele i zakres działania: 

 
1. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości, bezinteresowności  

i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska. 
2. Przygotowanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariackiej. 
3. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach oraz całoroczna 

pomoc w nauce. 
4. Systematyczna praca wolontariacka lub udział w przedsięwzięciach 

akcyjnych (jednorazowych). 
5. Współpraca z różnymi instytucjami. 
6. Wspieranie ciekawych inicjatyw, lokalnych projektów, działań 

edukacyjnych. 
7. Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży. 
8. Nauka samorządności. 
9. Propagowanie idei wolontariatu na terenie szkoły i środowiska lokalnego. 
10. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy. 



 
III. Wolontariusze 

 
1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie pomagać 

potrzebującym. 
2. Młodzież szkolna przedstawia opiekunom Koła pisemną zgodę rodziców 

na działalność woluntarystyczną. 
3. Członkowie Koła podejmują pracę w wymiarze nie utrudniającym naukę i 

pomoc w domu. 
4. Wolontariusz kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią 

niesienia pomocy, troską o innych. 
5. Wolontariusz systematycznie uczestniczy w pracach Klubu. 
6. Wolontariusz uczestniczy w szkoleniach, warsztatach, gdzie podnosi 

swoje kwalifikacje i zdobywa nową wiedzę. 
7. Wolontariusz aktywnie włącza się w działalność Klubu poprzez 

zgłaszanie własnych propozycji i inicjatyw, gdzie wykorzystuje własne 
zdolności i doświadczenie. 

8. Wolontariusze mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony opiekunów i 
innych członków Klubu. 

 
IV. Formy działania  

 
Koło realizuje swoje działania poprzez: 

 spotkania, szkolenia, gazetki, stronę internetową, 

 imprezy kulturalno – charytatywne, spotkania z zaproszonymi gośćmi, 

 imprezy rekreacyjno – sportowe, festyny, loterie, aukcje 

 udział w kwestach, zbiórkach darów za zgodą Dyrektora szkoły pod 
nadzorem Koordynatora Koła, 

 włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju 
placówek opiekuńczych i wychowawczych, 

 pomoc w działaniach szkoły oraz współpracujących z nią organizacji 
mających na celu promowanie idei aktywności obywatelskiej oraz 
działalności na rzecz środowiska lokalnego. 

 
V. Każdy członek ma prawo do: 

 

 jasno określonego zakresu obowiązków, 

 prośby o pomoc, 

 wnoszenia nowych pomysłów, 

 ciągłego rozwijania swoich umiejętności, 

 ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu 
zadaniami, 

 wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje. 
 

VI. Każdy członek Koła ma obowiązek: 

 

 być osobą odpowiedzialną, 

 sumiennie i rzetelnie spełniać swoje zadania, 

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



 zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych, 

 uczestniczyć w szkoleniach, spotkaniach, warsztatach, które rozwijają 
jego kompetencje i zainteresowania. 

 
VII. Obszary działania 

 
Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: 

 środowisko szkolne, 

 środowisko lokalne. 
 
1. Organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku 

szkolnym. 
2. Współpraca z Stowarzyszeniem Odnowy Wsi „Grodnica” – Świetlica 

Opiekuńczo – Wychowawcza, Caritasem, PCK, Schroniskiem dla 
zwierząt w Miękowie, Nadleśnictwem w Kliniskach. 

3. Działalność w każdym miejscu, gdzie młodociany wolontariusz może 
nieść pomoc. 

 
VIII. Nagradzanie wolontariuszy 

 
1. Pochwała Koordynatora wolontariatu z wpisem do dziennika. 
2. Pochwała Dyrektora szkoły. 
3. List gratulacyjny do rodziców. 
4. Nagroda książkowa na zakończenie roku szkolnego. 
5. Wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum o pracy w wolontariacie. 
 

IX. Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła 
Wolontariatu. 

2. Jakiekolwiek zmiany w regulaminie mogą być dokonywane za zgodą 
wszystkich członków. 

3. Rozwiązania Koła może dokonać tylko Dyrekcja szkoły. 
4. Koordynator opracowuje roczny plan pracy Koła. 
5. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień 

Wolontariusza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


