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REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

  

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  

im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:  

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

i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r.,Nr 234, poz 1536 z późn. zm.) 

 

 

"Spałam i śniłam, że życie jest samą przyjemnością, obudziłam się i spostrzegłam, że życie jest służbą 

na rzecz innych. Służyłam i zobaczyłam, że służba jest przyjemnością." 

- Matka Teresa z Kalkuty 
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I       Struktury ogólne 

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

wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie. 

2. Wolontariusz to osoba pracująca na rzecz innych na podstawie porozumienia. 

3. Opiekę nad Szkolnym Kołem Wolontariatu sprawują wyznaczeni przez Dyrektora 

szkoły nauczyciele, którzy czuwają nad tym, by działalność Szkolnego Koła 

Wolontariatu była zgodna ze Statutem Szkoły. 

4. Miejscem działania organizacji Szkolnego Koła Wolontariatu jest siedziba szkoły  

i inne miejsca, które zostaną ustalone w programie na dany rok szkolny.  

 

II      Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu 

1. Szkolne Koło Wolontariatu zrzesza młodzież szkoły, w której zostało powołane, nie 

wykluczając tych, którzy równocześnie należą do innych organizacji, stowarzyszeń. 

2. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być każdy uczeń, który włączył się  

w jego pracę i wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa, głównie przez wypełnianie 

obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu. 

3. Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności  

i bezinteresowności. 

4. W działalność Szkolnego Koła Wolontariatu mogą włączać się również członkowie 

nie zrzeszeni. 

  

III    Prawa Wolontariusza 

1. Wolontariusz ma prawo zgłaszać własne propozycje, inicjatywy. 

2. Wolontariusz ma prawo podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym nauki  

w szkole, pracy w domu, jak również odpoczynku. 

3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekunów Szkolnego Koła 

Wolontariatu oraz jego członków. 
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4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej 

pracy. Zaświadczenie takie otrzyma wolontariusz, który systematycznie brał udział  

w spotkaniach i zebraniach Koła oraz aktywnie uczestniczył w pracy wolontariatu. 

5. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu po uprzedzeniu 

opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu. 

  

IV    Obowiązki Wolontariusza 

1. Wolontariusz ma obowiązek dążyć do urzeczywistnienia w sobie ducha wolontariusza, 

który niesie pomoc zawsze tam, gdzie sytuacja tego wymaga. 

2. Wolontariusz ma obowiązek wykonywać prace na rzecz Szkolnego Koła Wolontariatu 

i prace podejmowane przez Koło. 

3. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i zebraniach Szkolnego Koła 

Wolontariatu. 

4. Wolontariusz, aby otrzymać pisemne zaświadczenie o wykonywanej pracy, 

zobowiązany jest do uczestnictwa w co najmniej 70% akcji organizowanych przez 

Szkolne Koło Wolontariatu. 

5. Wolontariusz ma obowiązek troszczyć się o rozwój Koła. 

6. Wobec nieletnich członków Koła konieczne jest przedstawienie pisemnej zgody 

rodziców  lub opiekunów prawnych na działanie w Szkolnym Kole Wolontariatu. 

 

 

V. Pożądane cechy Wolontariusza 

 

WYSOKI STOPIEŃ WRAŻLIWOŚCI, który pozwala na wnikliwą obserwacje świata, 

tego, co nas otacza. To pomaga dostrzegać wokół siebie ludzi potrzebujących, samotnych, 

bezradnych, cierpiących i chorych.  

 

EMPATIA, czyli umiejętność wczuwania się w sytuację i doznania drugiego człowieka, 

rozumienia i przeżywania jego cierpienia. Takie osobiste odbieranie drugiego człowieka 

skłania nas do zatrzymania się nad jego niedolą, wyzwala w nas potrzebę ochraniania go, 
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udzielania mu pomocy. Wtedy pomagamy najbardziej skutecznie. Dajmy z siebie jak 

najwięcej, a to z kolei daje nam ogromną satysfakcję i zadowolenie z dobrze wypełnionego 

moralnego obowiązku. 

 

 CIERPLIWOŚĆ, której należy się uczyć codziennie, wypełniając swe zobowiązania. 

Wymaga to dużego panowania nad swoimi emocjami, nad złością, zniecierpliwieniem, 

popędliwością, często nad lenistwem czy zniechęceniem.  

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ za siebie, swoje działania i za swojego podopiecznego. 

Odpowiedzialność należy w sobie wzbudzać i wzmacniać. Poczucie odpowiedzialności jest 

dowodem naszej dojrzałości do podejmowania różnych ról społecznych. Musimy pamiętać, 

że jeśli zobowiązujemy się do czegoś, powinniśmy wcześniej ocenić nasze siły  

i umiejętności, aby nie podejmować zadań przerastających nasze możliwości.  

 

WSPÓŁDZAŁANIE, znacznie więcej można osiągnąć działając wspólnie niż 

indywidualnie. Takiego współdziałania należy uczyć się, aby nie przekształciło się  

w zażartą rywalizację i zaspakajanie niezdrowych własnych ambicji.  

 

PUNKTUALNOŚĆ, poszanowanie własnego czasu i czasu innych, to kolejna cecha, 

którą należy w sobie wypracować.  

 

UMIEJĘTNE GOSPODAROWANIE CZASEM jest bardzo cenną umiejętnością, tym 

bardziej, że wolontariusze swoją działalność społeczną godzą z nauką szkolną  

i obowiązkami domowymi.  

 

TOLERANCJA i AKCEPTACJA tak bardzo potrzebna zwłaszcza w kontaktach  

z osobami chorymi czy niepełnosprawnymi. To bardzo trudne zadanie, aby zaakceptować 

tę „inność” fizyczną czy psychiczną, umieć zobaczyć w osobie niepełnosprawnej 

pełnowartościowego człowieka. Nie każdy umie sobie z tym poradzić. Wymaga to pewnego 

treningu i przygotowania psychologicznego.  
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„WSTYD ZA ZŁO”, ważne jest wypracowanie odpowiedzialności za siebie i innych oraz 

poczucia wstydu za popełnione błędy czy wyrządzone krzywdy. Takie poczucie ma 

zastępować konstruktywną krytykę, służyć rozwojowi wewnętrznemu, pracy nad sobą  

w celu podnoszenia własnej wrażliwości, umiejętności i kwalifikacji. 

 

 PRAWO DO SŁABOŚCI, do błędu czy porażki - nie jesteśmy nieomylni, zdarza się, że 

zrobimy coś źle, nie tak, jak planowaliśmy. Musimy sobie dać to prawo, nie załamywać się 

porażkami, ale wyciągać z nich konstruktywne wnioski na przyszłość- uczyć się na błędach. 

Zdobywamy w ten sposób nowe doświadczenia, które nas rozwijają, wzbogacają. Tak 

uczymy się nowych rzeczy, aby potem służyć radą i pomocą innym. 

 

 DĄŻENIE DO SAMODOSKONALENIA SIĘ wolontariusz powinien ustawicznie 

podnosić swoje umiejętności i doskonalić się wewnętrznie, aby pełniej i skuteczniej 

pomagać potrzebującym. 

 

VI. Cele działalności Szkolnego Koła Wolontariatu  

1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie. 

2. Rozwijanie empatii, zrozumienia i wrażliwości.  

3. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.  

4. Rozwijanie empatii i tolerancji. 

5. Kształtowanie postaw prospołecznych.  

6. Inspirowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu. 

7. Stwarzanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń. 

8. Rozwijanie zainteresowań i twórczego myślenia. 

9. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole. 

10. Budowanie wizerunku szkoły jako centrum lokalnej aktywności.  

11. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie 

więzi ze środowiskiem.  

12. Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.  

13. Rozwijanie zainteresowań.  

14. Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.  
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15. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.  

 

VII. Obszary działania Szkolnego Koła Wolontariatu i realizowane zadania 

1. Szkolne Koło Wolontariatu będzie realizowało swoją działalność w środowisku 

szkolnym i pozaszkolnym współpracując z różnorodnymi lokalnymi instytucjami. 

2. Szczegółową realizację zadań określa harmonogram działań Szkolnego Koła 

Wolontariatu na dany rok szkolny.  

 

VIII. Organizacja pracy  

1. W ramach działalności SKW odbywają się systematyczne spotkania Wolontariuszy 

którzy zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa. Krótkie spotkania informacyjne 

odbywają się raz w tygodniu lub spotkania dłuższe organizowane są w sytuacji 

potrzeb.   

 

IX.     Przepisy końcowe 

1. Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu jest dokumentem w oparciu o który działa 

Koło. 

2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby zrzeszone w Szkolnym Kole Wolontariatu. 

3. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej. 

4. Decyzje o rozwiązaniu Szkolnego Koła Wolontariatu podejmuje Dyrektor Szkoły. 

5. Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu jest poddawana ewaluacji – na koniec 

każdego roku szkolnego Dyrektorowi Szkoły przedstawiane jest sprawozdanie  

z realizacji podjętych działań.  

 


