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„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest 

serce, z jakim tej pomocy się udziela.” Jan Paweł II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie 



I WSTĘP 

 

Wolontariat  szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkolnej- nauczycieli, 

uczniów i rodziców na rzecz potrzebujących.  

Szkolny Klub Wolontariatu powołano dla zainteresowania młodzieży pomocą potrzebującym, 

ponieważ wychowawcze oddziaływanie wolontariatu pomaga w przygotowaniu do 

odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie. 

Każdy uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach 

może zostać członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu.  

Wolontariusz wykonuje swoją pracę rzetelnie i uczciwie. 

Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga. 

Wolontariusz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy. 

Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie nawzajem. 

 

 

II POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Szkolny Klub Wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej 

potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku 

szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. 

2.  Klub jest organizacją młodzieżową działającą na terenie Szkoły pod nadzorem Dyrektora i 

włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo – 

wychowawczą prowadzoną przez Szkołę i inne ośrodki pomocy społecznej. 

 

 

III CELE DZIAŁANIA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU 

Cele działania: 

1)  rozpoznanie potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, sąsiedztwie oraz organizowanie 

pomocy; 

2) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu; 

3) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym; 

4) promowanie wśród młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, 

życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach; 

5) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, 

kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym; 



6)  tworzenie przestrzeni dla służby wolontariackiej poprzez organizowanie konkretnych 

sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji; 

7) pośredniczenie we włączaniu młodzieży do działań o charakterze wolontariackim 

działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku 

lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje; 

8) wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 

9) organizowanie szkoleń i spotkań wolontariuszy;   

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

charytatywnym. 

 

IVPLANOWANIE PRACY W SZKOLNYM KLUBIE WOLONTARIATU  

 System rekrutacji:  

– wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę wolontariatu, 

informujących o działalności SKW oraz naborze 

– informacje w gazetce szkolnej;  

– zachęcanie uczniów do działań w Szkolnym Klubie Wolontariatu; 

– lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu. 

 

V  PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA 

 

Prawa wolontariusza:  

1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.  

2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w 

szkole i pomocy w domu.  

3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna. 

4. Każdy ma prawo przystąpić do Klubu jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio 

wcześniej opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu..  

 

Obowiązki wolontariusza:  

1. Wolontariusz jest zobowiązany przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Klubu 

2. Wolontariusz podpisuje zobowiązanie przestrzegania Regulaminu Klubu, do którego jest 

załączana pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na działanie w wolontariacie (w 

przypadku ucznia niepełnoletniego). 

3. Wolontariusz ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w spotkaniach i pracach SKW.  



4. Wolontariusz jest słowny i wywiązuje się ze swoich obowiązków.  

5.  Wolontariusz swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie 

reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych; 

 

IV  STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU 

1. Opiekę nad Szkolnym Klubem Wolontariatu sprawuje nauczyciel-opiekun, który zgłosił 

akces do opieki nad tym Klubem i uzyskał akceptację Dyrektora Szkoły.  Koordynator czuwa 

nad tym by działalność wolontariuszy była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Klubu 

oraz prowadzi pracę formacyjną wolontariuszy. 

 2. Opiekun Klubu ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie 

zaplanowanych akcji pozostałych pracowników pedagogicznych oraz chętnych rodziców. 

3. Na zebraniu Klubu (we wrześniu każdego roku szkolnego) w głosowaniu jawnym wybiera 

się spośród członków Zarząd Klubu składający się z Koordynatora Uczniowskiego i dwóch 

zastępców. 

4. Do każdej akcji charytatywnej wyznacza się spośród członków wolontariusza-lidera. 

5. Na koniec każdego roku szkolnego odbywa się zebranie Klubu w celu podsumowania 

działalności, przedłożenia wniosków, dokonania oceny efektywności prowadzonych akcji, 

wskazanie obszarów dalszej działalności.  

6. Klub Wolontariatu prowadzi Dziennik Aktywności. Wpisów do Dziennika Aktywności 

mogą dokonywać wychowawcy klas za pośrednictwem Dziennika Librus w przypadku, gdy 

pomoc realizowana była przez pojedynczych uczniów na rzecz kolegi lub koleżanki. 

7. Członkostwo w Klubie ustaje przez: 

- ukończenie lub zmianę szkoły, 

- dobrowolne wystąpienie, 

- skreślenie z listy za nieprzestrzeganie regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu 

 

 

 

V ZADANIA KOORDYNATORA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU 

1. Utrzymywanie kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi współpracuje Szkolny 

Klub Wolontariatu.  

2. Tworzenie atmosfery zaufania i otwartości.  

3. Dawanie poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy.  

4. Organizowanie spotkań członków Klubu. 



5. Wspieranie wolontariuszy w sprawach merytorycznych i organizacyjnych, 

6. Inspirowanie do działania. 

7.Opracowanie rocznego sprawozdania z działalności SKW oraz dokonanie ewaluacji 

przeprowadzonych działań. 

 

VI  FORMY DZIAŁALNOŚCI 

1) Działania na rzecz środowiska szkolnego 

2) Działania na rzecz środowiska lokalnego 

3) Udział w akcjach ogólnopolskich (za zgodą Dyrektora Szkoły) 

 

VII  ZASADY BEZPIECZEŃSTWA WOLONTARIUSZA 

1) Świadczenia wolontariuszy na rzecz instytucji są wykonywane w zakresie, w sposób i w 

czasie określonym  

w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie  o 

możliwości jego rozwiązania; 

2) Na żądanie wolontariusza lub Dyrektora Szkoły korzystający jest obowiązany potwierdzić 

na piśmie treść porozumienia, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń 

przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń; 

3) Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, 

porozumienie powinno być sporządzone na piśmie. Porozumienie w imieniu wolontariusza 

podpisuje Dyrektor Szkoły. W przypadku, gdy działania w ramach wolontariatu wykonywane 

są na terenie szkoły lub poza szkołą pod nadzorem nauczyciela można odstąpić od 

sporządzenia porozumienia;  

4) Wolontariusz ma prawo do informacji o przysługujących jemu prawach i ciążących 

obowiązkach, a także o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi 

świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami; 

5) Korzystający zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania 

przez niego świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z 

ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indywidualnej.  W przypadku świadczenia 

wolontariatu na rzecz szkoły obowiązek ten ciąży na Dyrektorze Szkoły, a w przypadku, gdy 

wolontariat organizowany jest poza szkołą odpowiedzialność ponosi opiekun prowadzący 

uczniów na działania; 



6) W przypadku, gdy wolontariusz podejmuje się działań poza godzinami szkolnymi, bez 

uzgodnienia z opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariatu szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności. 

 

VIII  NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY 

Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego  

działalności; 

1) Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontariacką                         

i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia, zgodnie z zasadami opisanymi     

w rozdziale 10 Statutu Szkoły; 

2) Formy nagradzania: 

a) pochwała dyrektora na szkolnym apelu, 

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. 

 

IX KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA 

1. Być pewnym - zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.  

2. Być przekonanym - nie oferuj swej pomocy, jeśli nie jesteś przekonany o wartości tego, co 

robisz.  

3. Być lojalnym - zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.  

4. Przestrzegać zasad - nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają 

swoje uzasadnienie.  

5. Mówić otwarcie- pytać o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione 

wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę 

stwarzającą problem.  

6. Chętnie uczyć się - rozszerzaj swoją wiedzę.  

7. Stale się rozwijać - staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.  



8. Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą - będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, 

wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.  

9. Być osobą na której można polegać - praca jest zobowiązaniem. Wykonaj to, co zgodziłeś 

się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.  

10. Działać w zespole - znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną 

rękę jest mało skuteczny.  

 

X SPOSOBY EWALUACJI 

1. Ankieta dla wolontariuszy;  

2. Sprawozdanie z pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu;  

3. Rejestr akcji charytatywnych ujętych w  Dzienniku Aktywności;  

4. Strona internetowa szkoły 

5. Artykuły w prasie szkolnej i lokalnej. 

 


