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

wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.). 

 

 

Założenia  i cele ogólne: 

 zapoznanie z ideą wolontariatu, 

 podejmowanie działań oraz akcji charytatywnych w środowisku lokalnym oraz poza 

jego obszarem, 

 wspieranie ciekawych inicjatyw  młodzieży, 

 rozwijanie wrażliwości i osobowości wolontariuszy,  

 kształtowanie postaw prospołecznych, 

 współpraca z instytucjami wspierającymi działalność charytatywną. 

  

 

 

Regulamin Szkolnego Wolontariatu 

 

  

I. Postanowienia ogólne 

 

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

wykraczające poza więzi emocjonalne. 

 

2. Wolontariusz - osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. 

Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, 

gdzie taka pomoc jest potrzebna. 

 

3. Szkolny Wolontariat jest inicjatywą skierowaną do młodzieży, która chce pomagać 

potrzebującym, działać na potrzeby środowiska, inicjować oraz wspomagać inicjatywy 

charytatywne. Jest to grupa osób działających nieodpłatnie i bezinteresownie, szczególnie 

w sytuacji gdy może służyć ludziom, którzy tego potrzebują. 



 

II. Cele  szczegółowe i sposoby działania 

 

Cele szczegółowe: 

 przygotowanie młodzieży do podejmowania inicjatyw charytatywnych na rzecz 

społeczeństwa w tym środowiska szkolnego i lokalnego; 

 rozwijanie wśród młodzieży postawy bezinteresownego zaangażowania na rzecz 

potrzebujących pomocy; 

 rozwijanie otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;  

 aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego 

oraz środowiska naturalnego; 

 wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych; 

 promocja idei wolontariatu;  

 kształtowanie umiejętności pracy zespołowej. 

  

 

 Propozycje działań Szkolnego Wolontariatu 

Aktywność  wolontariatu skierowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne  

i środowisko lokalne (zewnętrzne). Do inicjatyw podejmowanych w ramach działalności 

wolontariatu należą: 

 organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym,                               

 pomoc osobom starszym, 

 organizowanie i udział w akcjach charytatywnych: - kwestowanie na rzecz 

ogólnopolskich oraz lokalnych akcji („Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, 

„Ziemia Sanocka dla Szpitala”), - zbiórka nakrętek; - organizowanie akcji 

świątecznych; 

 akcje okazjonalne; 

 pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprez i kampanii środowiskowych.  

 

 

III. Wolontariusze: prawa i obowiązki 

  

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym. 



2.  Do Szkolnego Wolontariatu może należeć młodzież szkolna, respektująca regulamin, 

po uprzednim przedstawieniu opiekunom pisemnej zgody rodziców na udział w 

działaniach wolontariatu. 

 

3. Działalność Szkolnego Wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i 

bezinteresowności. 

 

4. Wolontariusze mogą podejmować działania w wymiarze, który nie utrudni im nauki i 

pomocy w domu. 

 

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

 

6. Wolontariusz może liczyć na pomoc opiekuna oraz kolegów i koleżanek. 

 

7. Wolontariusz kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, 

troską o innych. 

 

8. Wolontariusz ma obowiązek  systematycznie uczestniczyć w spotkaniach, a także 

aktywnie włączać się w działalność Szkolnego Wolontariatu, zgłaszać własne 

propozycje i inicjatywy wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie. 

 

9. Każdy wolontariusz  swoim postępowaniem powinien starać się promować ideę 

wolontariatu oraz być przykładem dla innych. 

 

10. Wolontariusz ma obowiązek przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie. 

 

11. Wolontariusz stara się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla 

innych uczniów. 

 

 

Rezygnacja z pracy w wolontariacie: 

      Każdy uczeń ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie. Od momentu podjęcia decyzji 

o rezygnacji, wolontariusz jest zobligowany do powiadomienia opiekunów i przedstawienia 

pisemnego oświadczenia wraz z podpisem rodzica.   



IV. Formy i sposoby nagradzania 

 

Członkowie Szkolnego Wolontariatu mogą być nagradzani poprzez: 

      -  pochwałę dyrektora  lub i opiekunów na forum szkoły, 

      -  wręczenie listów pochwalnych i dyplomów, 

      -  przyznawanie uczniom kończącym gimnazjum dodatkowych punktów za               

        działalność w klubie. 

  

  

V. Ewaluacja 

Podsumowaniem pracy będzie roczne sprawozdanie z pracy wolontariatu, rejestr osób 

objętych pomocą, dokumentacja pracy w postaci zdjęć z imprez, akcji charytatywnych, 

publikacje na stronie internetowej szkoły, podziękowania od osób i instytucji. 

  

 

Załączniki do regulaminu: 

Załącznik nr 1.                 Kodeks etyczny wolontariusza 

  

Być pewnym – Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom. 

Być przekonanym – Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co 

robisz. 

Być lojalnym – Zgłaszaj sugestie, nie uderzaj w innych. 

Przestrzegać zasad – Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają 

swoje uzasadnienie. 

Mówić otwarcie – Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. 

Chętnie uczyć się – Rozszerzaj swoją wiedzę. 

Stale się rozwijać – Staraj się jak najwięcej wiedzieć o pracy w wolontariacie. 

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą – Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, 

wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje. 

Być osobą, na której można polegać – Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś 

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

Działać w zespole – Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę 

jest mało skuteczny. 


