
Załącznik nr 11 

„Przestańmy nareszcie kręcić się wokół siebie, 
a pomyślmy o niesieniu pomocy innym.” 

 
Stefan Wyszyński  

 

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu 

Zespołu Szkół Nr 5  im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 59) - art. 2 ust. 12, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 85 ust. 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 

21.  

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

o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).  

 

I. Postanowienia ogólne 

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

innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 

2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. 

3. Powstanie SKW wiązało się z wieloletnią współpracą z Ośrodkiem 

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Stargardzie ale jest otwarte 

na inne działania oraz potrzeby środowiska szkolnego i lokalnego. 

 

II. Wolontariusze 

1. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń Zs Nr 5, który pragnie pomagać 

innym i nie ma zaległości w nauce, z uwzględnieniem punktu II.2. 



2. Uczniowie niepełnoletni mogą być członkami SKW po uprzednim 

przedstawieniu koordynatorowi pisemnej zgody rodziców na działalność 

wolontarystyczną.  

3. Członkami SKW mogą być młodzież szkolna, rodzice uczniów  

i nauczyciele. 

4. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności  

i bezinteresowności. 

5. Wykonywane przez członków SKW prace są przez koordynatora 

nadzorowane i dokumentowane. 

6. Zgodnie z Kodeksem Etycznym Wolontariusza każdy członek SKW będzie: 

- podejmował pracę w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole 

  (3-4 razy w roku szkolnym)  

- poszerzał swoją wiedzę i umiejętności 

- odpowiedzialnie wykonywał powierzone mu zadanie 

- traktował innych z szacunkiem 

- uprzedzał o swojej nieobecności 

- świadomie i odpowiednio reprezentował szkołę 

- starał się być najlepszym wolontariuszem. 

7. W przypadku, kiedy uczeń straci zainteresowanie pracą w SKW lub też 

nie będzie przestrzegał zasad regulaminu, może opuścić szeregi klubu bez 

konsekwencji. 

 

 III. Koordynator Klubu 

1. Opiekunem Koła zostaje nauczyciel lub pedagog szkolny, który wyrazi 

chęć zaangażowania się w organizowanie i monitorowanie pracy 

wolontariuszy. 



2. Koordynator SKW: 

a) przygotowuje uczniów do pracy wolontarystycznej  

b) koordynuje ich pracą  

c) wspiera działania wolontariuszy 

d) monitoruje działania wszystkich członków Klubu 

e) ściśle współpracuje z Dyrektorem szkoły. 

 

IV. Cele działania Klubu 

1.  Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jego promocja. 

2. Zaangażowanie uczniów do dobrowolnej, świadomej i nieodpłatnej 

pomocy potrzebującym. 

3.  Rozwijanie otwartości i wrażliwości uczniów na potrzeby innych. 

4. Rozwijanie życzliwości i bezinteresownej postawy zaangażowania  

na rzecz potrzebujących. 

5. Aktywne działanie w środowisku szkolnym i lokalnym. 

6. Wspieranie młodzieży w rozwijaniu zainteresowań. 

 

V. Fundusze 

1. Wolontariusze nie wnoszą żadnych składek z tytułu przynależności  

do SKW. 

2. Wszelkie koszty związane z udziałem wolontariuszy w poszczególnych 

akcjach ponosi korzystający z wykonywanych świadczeń. 

 

VI. Nagradzanie wolontariuszy 

 1. W SKW aktywność jego członków jest nagradzana w następujący sposób: 

 a) wyrażenie uznania słownego 

 b) pochwała w dzienniku lekcyjnym 



 c) wręczanie listów pochwalnych i dyplomów na apelach. 

2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla 

działalności wolontariusza. 

 

V. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła 

Wolontariatu. 

2. Szkolny Wolontariat obchodzi swoje święto 5 grudnia  

w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który został ustanowiony 

rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997r. To dowód uznania 

dla milionów ludzi, poświęcających swój cenny czas i umiejętności w celu 

niesienia pomocy innym. 

3. Koordynatorem Klubu jest obecnie Barbara Bytniewska-Judasz, 

nauczyciel j. niemieckiego i angielskiego w Zespole Szkół Nr 5 im. inż. 

Tadeusza Tańskiego w Stargardzie. 

 

Opracowała: Barbara Bytniewska-Judasz 


