
Regulamin Szkolnego Koła Wolontariusza  

 

 

I Postanowienia ogólne 

 

1. Szkolny Klub Wolontariusza (w dalszej części regulaminu nazywany Klubem) to 

grupa osób, która chce nieodpłatnie i dobrowolnie pomagać innym. 

2. Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, 

wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 

3. Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia działa na rzecz innych 

nie będących jej bliskimi. Wolontariuszem może być każdy świadomy, w każdej 

dziedzinie życia społecznego w zależności od potrzeb społecznych i przekonań 

osobistych. 

4. Klub jest inicjatywą ludzi, którzy chcą: 

- pomagać najbardziej potrzebującym,  

- reagować czynnie na potrzeby środowiska szkolnego i lokalnego,  

- inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym,  

- wspomagać inicjatywy charytatywne, kulturalne i inne, przyczyniające się do poprawy 

warunków życia członków społeczności.  

5. W skład Koła wchodzą – opiekun/opiekunowie, członkowie (uczniowie, nazywani 

dalej wolontariuszami)  

II Prawa i obowiązki wolontariusza i opiekuna Koła 

Prawa wolontariusza: 

1. Każdy uczeń kl. 6, 7 i 8 ma prawo przystąpić do Koła jak i z niego odejść 

uprzedzając wcześniej opiekuna.  

2. Opiekun Koła może nie wyrazić zgody na przystąpienie do Koła indywidualnych 

uczniów 



3. Wolontariusz sam decyduje ilu czasu może poświęcić na wolontariat oraz w jakiej 

dziedzinie chciałby pomagać. 

4. Wszyscy Wolontariusze zrzeszeni w Kole mają takie samo prawo do 

podejmowania decyzji związanych z aktywnością Koła. 

5. Wolontariusze mają prawo zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, 

wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie. 

 

6. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna Koła  (indywidualne 

rozmowy, spotkania członków koła). 

7. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej 

pracy.  

8. Wolontariusz ma prawo do otrzymania wpisu na świadectwie ukończenia szkoły 

poświadczającego pracę na rzecz wolontariatu pod warunkiem przepracowania 30 

godzin zegarowych, poświadczonych wpisem do legitymacji wolontariusza lub 

innym pisemnym dokumentem zawierającym dane: rodzaj wykonywanej 

czynności, czas pracy wolontariusza oraz organizacja na rzecz, której pracował 

wolontariusz wraz z podpisem opiekuna tych zajęć.  

9. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o przysługujących mu prawach  

i obowiązkach. 

Obowiązki wolontariusza: 

1. Niepełnoletni wolontariusze muszą przedstawić opiekunowi pisemną zgodę na 

wolontariat od rodziców lub opiekunów prawnych. 

2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w warsztatach, spotkaniach i pracach 

Koła. 

3. Wolontariusz wywiązuje się z podjętych zobowiązań. W przypadku gdy nie jest 

to z różnych przyczyn możliwe, zwłaszcza w przypadku działań akcyjnych, 

wolontariusz znajduje za siebie zastępstwo (za akceptacją opiekuna).  

4. Wolontariusze za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia. 

5. Wolontariusz ma obowiązek przestrzegania zasad panujących w Koła: 

– zasada równości 

– zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem  

- zasada zachowania dyskrecji 

- zasada prawdy, życzliwości i wzajemnego szacunku 



           6. Wolontariusz może zostać usunięty z Koła za nieprzestrzeganie Regulaminu.   

7. Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, 

być przykładem dla innych. 

Zadania opiekuna  

1. Organizowanie spotkań, warsztatów, szkoleń, wspólne planowanie działań  

i podział zadań. 

2. Ewaluacja pracy wolontariuszy. 

3. Nagradzanie wolontariuszy za pracę zależnie od zaangażowania w działania.  

4. Tworzenie atmosfery zaufania, otwartości, dawanie poczucia bezpieczeństwa, które 

sprzyja dobrej współpracy. 

5. Nawiązywanie i utrzymanie stałego kontaktu z organizacjami instytucjami,  

w których mogą pomagać wolontariusze.  

 

III Cele i sposoby działania Koła 

 

1. Celem Koła jest rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania w świadomą, 

dobrowolną i nieodpłatną pomoc na rzecz potrzebujących, otwartości  

i wrażliwości na potrzeby innych, a także zapoznawanie z ideą wolontariatu. 

2. Celem Koła  jest wypracowanie systemu włączania uczniów do działania  

w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska 

naturalnego. 

3. Celem Koła jest wspieranie ciekawych inicjatyw o charakterze lokalnym, 

regionalnym lub międzynarodowym. 

4. Koło Wolontariusza angażuje się również do pomocy przy organizacji 

jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym (np. kwesty, koncerty, 

kierowanie porządkiem, itd.) na terenie szkoły, jak i poza nią.  

5.  Sposobem działania Koła jest prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych 

spotkań.  

6. Miejscem organizacji działania wolontariatu są Polsko-Amerykańskie Szkoły 

Prywatne w Szczecinie.  

 

 


