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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 47/2017 z dnia 30 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu  

w Zespole szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. 

 

 

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu  

Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. 
 

 

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.). 
 

 

 

§1. Zagadnienia podstawowe 

1. Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi 

rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę 

alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania 

autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej 

formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa 

pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- 

wychowawczy. Staramy się, aby uczniowie ZSOMS byli pełni pasji, zaangażowania, kierowania się 

wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Opracowany program daje możliwość rozwijania 

samorządności i samodzielności uczniów, pozwala wzmacniać poczucie własnej wartości. 

2. Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej 

dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. 

3. Szkolne Koło Wolontariatu skierowane jest do ludzi młodych, którzy chcą pomagać innym, reagować 

czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu 

inicjatywy charytatywne i kulturalne. 

4.  Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne  

i środowisko pozaszkolne.  

§2. Cele szczegółowe programu  

1. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych  

2. Kształtowanie postaw prospołecznych: uczciwości, wiarygodności, szacunku, wrażliwości.  
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3. Rozwijanie empatii i tolerancji.  

4. Inspirowanie  do aktywnego spędzania czasu wolnego.  

5. Budowanie wizerunku szkoły jako centrum lokalnej aktywności.  

6. Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawo–profilaktycznego. 

7. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze 

środowiskiem.  

8. Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.  

9. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.  

10. Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.  

11. Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.  

12. Rozwijanie zainteresowań.  

13. Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.  

14. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.  

15. Ukierunkowanie na dalszy rozwój osobisty, wybór ścieżki kształcenia, rozwój kariery zawodowej.  

 

§3. Główne założenia programowe 

1. SKW zrzesza młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św., 

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

2. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń ZSOMS,  który  pragnie służyć innym, włączył się w prace 

koła i wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa, głównie przez wypełnianie obowiązków wynikających 

z niniejszego regulaminu. 

3. W działalność SKW mogą włączać się (w razie potrzeby) członkowie niezrzeszeni. 

4. Wolontariusz niesie pomoc innym bezinteresownie i bezpłatnie. 

5. Wolontariusz wykonuje swoją pracę rzetelnie i uczciwie.  

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

7.  Wolontariusz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy. 

8. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie nawzajem. 

9. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega. 

10. Każdy członek SKW swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem  

dla innych. 

11. Działalność SKW opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. 

12. Wolontariusz ma godnie reprezentować ZSOMS.  
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§4. Prawa wolontariusza 

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

2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole  

i pomocy w domu.  

3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub opiekunów Samorządu Uczniowskiego.  

4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy.  

5. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych  

z wykonywaną pracą.  

6. Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem 

pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.  

7. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontarystycznej uprzedzając, odpowiednio wcześniej 

koordynatora SKW.   

 

§5. Obowiązki wolontariusza 

1. Niepełnoletni członkowie SKW muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów  

na działanie w szkolnym wolontariacie (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu).  

2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach SKW.   

3. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego  Koła Wolontariatu, takie jak: 

-zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem,  

-zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,  

-zasada troski o los słabszych,  

-zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości.   

 

§6. Struktura Szkolnego Klubu Wolontariatu 

1. Na czele SKW stoją koordynator, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego i lider SKW – wybrany 

spośród liderów klas. 

2. Społeczność uczniowska wybiera  liderów, którzy reprezentują daną klasę. 

3. Koordynator SKW w porozumieniu z opiekunem SU i liderami poszczególnych klas opracowuje 

program działania SKW na dany rok szkolny. 
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§7. Zebrania członków SKW 

Zebrania odbywają się odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym. 

 

§8. Działalność informacyjna 

1. Plakaty okazjonalne 

2. Gablotka SKW 

3. Gazetka szkolna „Rycerz Sorbony” 

4. Informacje na stronie internetowej szkoły i profilu fb. 

5. Zebrania członków SKW 

6. Sprawozdanie z działalności koła. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu  

w Zespole szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. 

 

 

Pisemne zobowiązanie wolontariusza 

Przystępując do Szkolnego Klubu Wolontariatu oświadczam, że znam i akceptuję cele, 

regulamin, prawa i obowiązki wolontariusza. 

Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu oraz sumiennego 

wykonywania powierzonych mi zadań. 

 

 

 

……………………      …………………….. 

podpis wolontariusza     podpis rodzica/opiekuna 
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