
„Człowiek nie jest stworzony na 

łzy i  uśmiechy,  ale dla dobra 

bliźnich swoich, ludzi.”   

Adam Mickiewicz 

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

Szkolne Koło Wolontariatu, zwane dalej Kołem, kieruje się niniejszym regulaminem. 

  

§2 

Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą 

pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować 

działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne                

i kulturalne prowadzone przez Szkołę i związane z nią organizacje pozarządowe. 

 

§3 

Opiekę nad Kołem sprawują koordynatorzy wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły, którzy nadzorują 

jego pracę, czuwają  nad tym by działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły  i Regulaminem. 

§4 

Szkolne Koło Wolontariatu jest grupą całkowicie nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy chcą 

pomagać innym.  

§5 

Szkolne Koło Wolontariatu swoją działalność opiera na Ustawie z 24 kwietnia 2003 r.                             

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm) 

oraz Prawie oświatowym z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz.1082). 

 

Rozdział II 

CELE, ZADANIA, ŚRODKI 

 

§6 

Zadania Koła 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.  

Celami Szkolnego Koła Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, 

dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym oraz rozwijanie wśród młodzieży postawy 

zaangażowania na rzecz potrzebujących, otwartości, wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości                        

i bezinteresowności.  

 

§7 

Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia 

kulturalnego i środowiska naturalnego. 

Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontariackim 

oraz wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły, środowiska szkolnego i 

lokalnego. 



 

 

§8 

Zadania, o których mowa w § 6 Koło realizuje, ustalając je z Dyrekcją Szkoły, poprzez : 

1) spotkania, gablotki, gazetki itp., 

2) imprezy kulturalno – charytatywne i rekreacyjno - sportowe itp., 

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

Dyrektora Szkoły pod nadzorem koordynatora Koła, 

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

i wychowawczych, 

5) pomoc w organizacji imprez szkolnych. 

 

Rozdział III 

CZŁONKOWIE KOŁA - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§9 

Koło zrzesza młodzież szkoły, w której zostało powołane, nie wykluczając tych, którzy 

równocześnie należą do innych organizacji. 

 

§10 

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

w nim uczestnictwa, głównie poprzez wypełnianie obowiązków wynikających z niniejszego 

regulaminu. W działalność Koła mogą włączać się, w razie potrzeby, również sympatycy nie 

posiadający pełnego członkostwa. 

 

§11 

Każdy członek Koła ma prawo: 

1) uczestniczyć w życiu i działalności Koła oraz wpływać na jego kształt, 

2) zgłaszać własne propozycje i inicjatywy. 

 

§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 Koła i prace podejmowane przez Koło; 

3) uczestniczyć w spotkaniach Koła i troszczyć się o jego rozwój. 

 

§13 

Niepełnoletni członkowie Koła muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców na działanie w SKW. 

 

§14  

Członkostwo w Kole ustaje przez: 

1) ukończenie lub zmianę szkoły; 

2) dobrowolne wystąpienie. 

 

§15 

Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontariackiej uprzedzając odpowiednio  

wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego. 

 

§16 

Koordynator ma prawo usunąć z Koła wolontariusza, który nie będzie realizował podjętych 

zobowiązań, nie będzie wywiązywał się z obowiązku szkolnego lub jego zachowanie będzie 

niezgodne z ogólnie przyjętymi normami zachowania. 

 

 



 

 

Rozdział IV 

WŁADZE I ORGANIZACJA KOŁA 

 

§17 

Koło bezpośrednio podlega Dyrekcji Szkoły, jako organowi powołującemu, który ma prawo 

kontrolowania jego działalności, po uzgodnieniu z Koordynatorem i Zarządem Koła. 

 

§18 

W ramach podejmowanych działań Koło stosuje się do ustaleń zawartych w Statucie Szkoły, nad 

przestrzeganiem którego czuwa Koordynator Koła. 

 

§19 

Pracą Koła kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą: 

1) zatwierdzony przez Dyrektora szkoły Koordynator Koła; 

2) wybrani przez członków Koła jego przewodniczący i zastępca. 

 

§20 

Zarząd wybierany jest na jednoroczną kadencję, która może zostać przedłużona. 

 

§21 

Zadania koordynatorów to: 

Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów – wolontariuszy, 

Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia, 

Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy, 

Reprezentowanie wolontariuszy, 

Przyjmowanie i odwoływanie członków Koła. 

 

Rozdział V 

NAZWA 

 

§22 

Nazwa Koła działającego  w Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu brzmi: Szkolne 

Koło Wolontariatu „Radość Serca”. 

 

§23 

Koło może używać w korespondencji oraz podczas przeprowadzanych akcji  

nazwę szkoły i koła.  

 

Rozdział VII 

NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY 

 

§24 

Członkowie SKW zostaną nagrodzeni poprzez: 

1) pochwałę koordynatora z wpisem do dziennika. 

2) pochwałę Dyrektora Szkoły. 

3) wręczenie listów pochwalnych i dyplomów, 

4) nagrodę książkową na zakończenie roku szkolnego dla najaktywniejszych 

wolontariuszy. 

 

 

 

 

 



§25 

Uczeń, który jest wolontariuszem i realizuje określone zadania może mieć podwyższoną ocenę 

zachowania oraz uzyskać ocenę cząstkową z przedmiotu pokrewnego. 

 

§26 

Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności 

wolontariusza. 

 

 

Rozdział VII 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§27 

Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu. 

 

§28 

Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Koła. 

 

§29 

Decyzje o rozwiązaniu Koła podejmuje Dyrektor Szkoły.  

 

§30 

Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.  

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły      Koordynatorzy SKW 

 

…………………………..    

Arkadiusz Kamiński                                Agnieszka Andrzejewska …………………...…… 

 

                                                            Roman Siuchniński …………………………… 

 

                                                                       

Przewodniczący Koła 

 

                                               ……………………………….. 

Zastępca 

……………………………….. 

   

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 


