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REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU 

WOLONTARIATU 

 

 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

Szkolny Klub Wolontariatu, zwany dalej Klubem, kieruje się niniejszym regulaminem. 

 

§2 

Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające 

poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie. 

 

§3 

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.  

 

  §4 

Klub jest organizacją działająca na terenie Szkoły pod nadzorem Dyrektora Szkoły 

włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno - opiekuńczo -

wychowawczą prowadzoną przez Szkołę i związane z nią organizacje pozarządowe. 

 

§5 

Opiekę nad Klubem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora Szkoły nauczyciel, który czuwa 

nad tym by działalność Klubu była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Klubu. 
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Rozdział II 

CELE I ZADANIA KLUBU 

 

§6 

Zadania Szkolnego Klubu Wolontariatu wynikają z uniwersalnej idei pomocy bliźniemu, 

która powinna być praktykowana w stosunku do każdego człowieka w potrzebie, bez względu 

na jego przekonania, wyznanie, narodowość, czy rasę. 

Podstawowym celem Szkolnego Klubu Wolontariatu w szczególności jest:  

1) uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości 

bliźniego; 

2) rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku oraz organizowanie 

pomocy; 

3) stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje; 

4) działanie na rzecz środowiska lokalnego; 

5) współdziałanie z innymi placówkami oświatowymi, organizacjami młodzieżowymi, a także                            

z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, działającymi na rzecz 

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; 

6) popularyzowanie zasad aktywności obywatelskiej, promowanie działalności społecznej 

organizacji pozarządowych, praca na rzecz społeczności lokalnych. 

 

§7 

Zadania Klub realizuje, ustalając je z Dyrektorem Szkoły, poprzez: 

1) imprezy kulturalno-charytatywne, itp., 

2) imprezy rekreacyjno-sportowe, festyny, loterie fantowe, aukcje itp., 

3) udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów organizowanych przez inne organizacje lub za 

zgodą Dyrektora Szkoły pod nadzorem opiekunów Klubu; 

4) włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczych  

i wychowawczych oraz podejmowanie pracy na rzecz osób potrzebujących opieki  

w domach;  

5) pomoc w organizacji imprez szkolnych, spotkań, szkoleń, wystaw itp.;  

6) pomoc w działaniach Szkoły oraz współpracujących z nią organizacji mających                      

na celu promowanie idei aktywności obywatelskiej oraz działalności na rzecz środowiska 

lokalnego. 
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Rozdział III 

CZŁONKOWIE KLUBU – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§8 

Klub zrzesza uczniów szkoły, w której został powołany. 

 

§9 

Członkiem Klubu może być każdy uczeń, który włączył się w pracę Klubu i wyraża chęć 

pełnego w nim uczestnictwa, głównie poprzez wypełnianie obowiązków wynikających  

z niniejszego regulaminu. 

§10 

Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności                      

i bezinteresowności.  

§11 

Każdy członek Klubu ma prawo: 

1) zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje umiejętności  

i doświadczenie; 

2) uczestniczyć w życiu i działalności Klubu oraz wpływać na jego kształt; 

3) uzyskać wsparcie dotyczące podejmowanej działalności od osoby będącej jego 

bezpośrednim opiekunem; 

4) zrezygnować z pracy na rzecz wolontariatu po uprzedzeniu opiekuna SKW; 

5) korzystać z wszelkich dostępnych form działania w Wolontariacie. 

 

§12 

Członkowie mają obowiązek: 

1) dążyć do urzeczywistnienia w sobie ducha wolontariusza, który niesie pomoc zawsze tam, 

gdzie sytuacja tego wymaga; 

2) wykonywać prace na rzecz SKW i prace podejmowane przez Klub; 

3) uczestniczyć w zebraniach i spotkaniach Klubu; 

4) troszczyć się o rozwój Klubu; 

5) aktywnie realizować cele Wolontariatu; 
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6) odpowiedzialnie podchodzić do powierzanych mu zadań; 

7) dbać o mienie powierzone mu podczas pracy; 

8) swoją postawą reprezentować godnie Wolontariat; 

9) podnosić swoją wiedzę oraz umiejętności konieczne do wykonywania powierzanych zadań 

i czynności; 

10) swoim postępowaniem wyrażać chęć udzielania pomocy drugiemu człowiekowi. 

 

§13 

Członkostwo w Klubie ustaje przez: 

1) ukończenie lub zmianę szkoły; 

2) dobrowolne wystąpienie; 

3) skreślenie przez opiekuna Klubu, po zasięgnięciu opinii klubowiczów. 

 

 

Rozdział IV 

SYSTEM NAGRADZANIA WOLONTARIUSZY 

 

§14 

Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.  

Działania zaangażowanych wolontariuszy są nagradzane poprzez: 

1) wyrażenie uznania słownego przez opiekuna Klubu; 

2) wyrażenie uznania słownego przez Dyrektora szkoły; 

3) pochwałę na forum podczas spotkania, poprzez stronę www lub inne media;            

4) przyznanie listu gratulacyjnego, dyplomu oraz pisemnego podziękowania do 

rodziców; 

5) otrzymanie tytułu Wolontariusza Roku i podobnych; 

6) powierzanie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań; 

7) Wpisanie informacji o działalności w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia 

szkoły. Wpis taki uzyskuje uczeń, który brał aktywny udział w co najmniej trzech 

akcjach pozaszkolnych lub systematycznie w każdym roku szkolnym uczestniczył w 

co najmniej czterech działaniach szkolnych.  



6 
 

 Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie                         

dla działalności wolontariusza. 

 

Rozdział V 

STRUKTURA ORGANIZACJA SZKOLNEGO  KLUBU 

WOLONTARIATU 

 

§15 

Klub bezpośrednio podlega Dyrektorowi Szkoły, który ma prawo wizytowania                                      

oraz kontrolowania jego działalności, po uzgodnieniu z Opiekunem Klubu. 

 

§16 

Nad przestrzeganiem podejmowanych działań przez Klub czuwają opiekunowie Klubu. 

 

§17 

Pracą Klubu kierują opiekunowie Klubu.  

 

§18 

Do zadań opiekuna należy: 

1) planowanie kierunków działalności Klubu w danym roku szkolnym, uwzględniając 

konkretne potrzeby i realne możliwości; 

2)  nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami; 

3)  inspirowanie członków do podejmowania działań; 

4)  ustalanie terminu zebrań Klubu; 

5)  przyjmowanie i usuwanie członków; 

6)  reprezentowanie Klubu na zewnątrz; 

7) stały kontakt z Dyrektorem Szkoły w sprawach wymagających uzgodnienia lub 

nieuwzględnionych w regulaminie; 

8) proponowanie zmian regulaminu Klubu; 

9) przedstawienie sprawozdania merytorycznego z rocznej działalności Klubu przed 

zakończeniem roku szkolnego. 
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Rozdział VI 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§19 

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby zrzeszone w Klubie. W przypadku świadomego 

naruszania go opiekun Klubu może udzielić upomnienia, nagany, zawieszenia  

w czynnościach członka lub usunąć z Klubu. 

 

§20 

Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej. 

 

§21 

Decyzje o rozwiązaniu Klubu podejmuje Dyrektor Szkoły.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


