
Załącznik nr 8 do Statutu ZST
ZASADY ORGANIZACJI WOLONTARIATU ORAZ SPOSÓB REALIZACJI 

DZIAŁAŃ
 

I. Postanowienia ogólne

1. Wolontariat według ustawy Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 (art. 1 pkt 12, art. 68 
ust. 1 pkt 9, art. 85 ust. 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21) ma na celu zapewnienie kształtowania u 
uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu 
wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.
2. Udział  uczniów  w  działaniach  sprzyjających  aktywnemu  uczestnictwu  w  życiu 
społecznym  i  kształtowaniu  postaw  prospołecznych  jest  ważnym  zadaniem szkoły,  które 
powinno zostać ujęte w statucie szkoły (art. 98 ust. 1 pkt 21 ustawy Prawo oświatowe).

3. Dyrektor zapewnia warunki do działania wolontariuszy w szkole.

4. Samorząd  szkolny  w  porozumieniu  z  dyrektorem  podejmuje  działania  z  zakresu 
wolontariatu. 

5. Samorząd uczniowski może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu.

6. Strukturę  rady  wolontariatu  i  jej  kompetencje  ustala  samorząd  uczniowski  w 
regulaminie. 

II. Procedura organizacji wolontariatu w szkole.
1. Rada  wolontariatu  wyłania  opiekuna  szkolnego  klubu  wolontariusza. Opiekun 
odpowiada m.in. za wyznaczanie kierunków prac koła, organizację spotkań wolontariuszy, 
określanie terminów realizacji zadań. Do jego głównych zadań należy:

• promocja idei wolontariatu wśród uczniów i ich rekrutacja,
• wyznaczanie zadań odpowiednich do profilu i zainteresowań wolontariusza,
• nadzorowanie pracy wolontariuszy,
• przygotowanie stanowiska pracy oraz samego wolontariusza do pracy,
• określenie warunków współpracy,
• utrzymywanie stałego kontaktu z wolontariuszami,
• nagradzanie  i  podtrzymywanie  motywacji  wolontariusza,  rozwiązywanie  trudnych 

sytuacji.
2. Ustalenie zakresu działania
Szkolne koło działa głównie na rzecz dwóch grup docelowych:

• rówieśników: kolegów ze szkoły, którzy mają problem np. z zaległościami w nauce 
lub są w trudnej sytuacji materialnej (pomoc anonimowa),

• lokalnych instytucji i organizacji. 
3. Opracowanie dokumentacji Szkolnego Koła Wolontariuszy
Opiekun wraz z wolontariuszami tworzy m.in. regulamin szkolnego koła, jego nazwę i logo. 

 III.    Cele  działania
1. Angażowanie  młodych  ludzi  do  świadomej,  dobrowolnej  i  nieodpłatnej  pomocy 
innym.
2. Rozwijanie  wśród  młodzieży  postawy  zaangażowania  na  rzecz  potrzebujących 
pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.



3. Aktywizowanie  młodzieży do  działań  na  rzecz  społeczności  szkolnej  i  lokalnej  o 
charakterze regularnym  i akcyjnym.
4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.
5. Promocja idei wolontariatu w szkole.
6. Kształtowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży, uwrażliwianie na problemy 
drugiego człowieka i włączanie się w ich rozwiązywanie.
7. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
8. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
9. Zwiększanie samodzielności i efektywności działania młodych ludzi.
10.  Aktywna  współpraca  z  instytucjami  i  organizacjami  zaangażowanymi 
wolontarystycznie w środowisku lokalnym.

 IV.    Formy działania
SKW realizuje swoją działalność poprzez:

• spotkania, szkolenia, wystawy, gazetki, stronę internetową, itp.,
• imprezy kulturalno - charytatywne, spotkania z zaproszonymi gośćmi, itp.,
• imprezy rekreacyjno - sportowe, festyny, loterie, aukcje, itp.,
• udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne organizacje  za zgodą 

Dyrektora  Szkoły  pod  nadzorem  opiekuna  Koła,  włączanie  się  na  zasadzie 
wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczych i wychowawczych itp.,

• pomoc w organizacji imprez szkolnych,
• pomoc w działaniach szkoły oraz współpracujących z  nią  organizacji  mających na 

celu promowanie idei aktywności obywatelskiej oraz działalności na rzecz środowiska 
lokalnego.

V.    Prawa wolontariusza
1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
2. Wolontariusze  mogą  podejmować  działania  wolontarystyczne  w  wymiarze 

nieutrudniającym  naukę w szkole  i pomoc w domu.
3. Wolontariusz może liczyć na wsparcie ze strony opiekuna lub innych członków Koła.
4. Wolontariusz  ma  prawo  do  otrzymania  pisemnego  zaświadczenia  oraz  opinii  o  

wykonanej pracy.
5. Wolontariusz  ma  prawo  do  rezygnacji  z  pracy  na  rzecz  wolontariatu  uprzedzając 

odpowiednio wcześniej opiekuna Wolontariatu Szkolnego.
6. Wolontariusz przed podjęciem działań wolontarystycznych zostaje poinformowany o 

zasadach   bezpieczeństwa  i  higieny  oraz  zostają  one  zapewnione  podczas  ich 
wykonywania.

VI.    Obowiązki wolontariusza
Wolontariusz:

a) realizuje cele i przestrzega założeń programowych Szkolnego Koła Wolontariatu,
b) przestrzega zasad zawartych w Regulaminie Koła,
c) systematycznie uczestniczy w pracach Koła, 
d) jest słowny i wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób rzetelny i uczciwy,
e) szanuje siebie i służy pomocą innym wolontariuszom,
f) z godnością reprezentuje szkołę i dba o jej dobre imię,
g) szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga,
h) dochowuje tajemnicy dotyczącej podopiecznego,
i) działa w zespole i pomaga innym wolontariuszom,

 VII.      Nagradzanie wolontariuszy



1. Dwa razy w roku powinno być zorganizowane spotkanie wolontariuszy i opiekuna, na 
którym będzie podsumowana działalność członków Koła.

2. Członkowie Koła mogą zostać nagrodzeni poprzez:
a) wyrażenie uznania słownego,
b) pochwałę na forum szkoły,
c) umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej, itp.,
d) wręczanie listów pochwalnych i dyplomów wolontariuszom lub ich rodzicom,
e) wręczenie nagrody rzeczowej (np. książka) cyklu kształcenia,
3. Nagradzanie  wolontariuszy  ma  walor  motywujący,  podkreślający  uznanie  dla 

działalności wolontariusza.

VIII.    Postanowienia końcowe               
1. Zmiana  regulaminu  wymaga  formy  pisemnej,  zatwierdzonej  przez  Opiekuna  i 

Dyrektora Szkoły.
      2.   Opiekun opracowuje coroczny harmonogram działań Koła na dany rok szkolny.
      


