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Podstawa prawna: 

 

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach przyjęty uchwałą 

ZSO/2020/2021/11 z dnia 14 września 2020 roku; 

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 

 

USTAWA z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 

i 2197) ogłoszono dnia 8 sierpnia 2019 r. obowiązuje od dnia 25 października 1991 r. 

z późniejszymi zmianami; 

 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 

1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374) ogłoszono dnia 19 czerwca 2019 r. 

obowiązuje od dnia 1 września 2017 r , z późniejszymi zmianami. 

 

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

opublikowana w dniu 29 maja 2003 r. w Dz. U. Nr 96 poz. 873 ; 

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, opublikowana w dniu 29 maja 2003 r. w Dz. U. Nr 96 poz. 874; 

 

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej określające warunki angażowania wolontariuszy 

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1.                                                                                                                                                         
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   Zdefiniowanie pojęć używanych wielokrotnie. 

1) Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, 

wykraczające poza więzi rodzinne, przyjacielskie i koleżeńskie. 

2) Wolontariusz - to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. 

3) Szkolny Klub Wolontariusza - to inicjatywa skierowana do uczniów, którzy chcą 

aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym poprzez pomoc potrzebującym i wspieranie 

różnego typu inicjatyw charytatywnych. 

4) Statut ZSO -   to Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących. 

5) SKW -  to Szkolny Klub Wolontariatu. 

6) Szkoła - to Zespół Szkól Ogólnokształcących lub jedna ze szkół wchodząca w skład 

ZSO. 

 

§ 2.           
1. Szkolny Klub Wolontariusza działa w Zespole Szkół Ogólnokształcących we 

Włoszakowicach pod nadzorem dyrektora Szkoły, który wyznacza jego koordynatora spośród 

nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących. 

2. Koordynator, wraz ze wspomagającymi go nauczycielami,  czuwa nad tym, aby 

działalność wolontariuszy była zgodna ze Statutem ZSO. 

 

§ 3.       
        Cele działania  SKW określa się jako: 

1) przygotowanie młodzieży  do  podejmowania  działań   na  rzecz   środowiska   

szkolnego i lokalnego; 

2) rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących 

pomocy; 

3) rozwijanie aktywności społecznej młodzieży; 

4) rozwijanie postawy otwarcia na potrzeby innych; 

5) rozwijanie wrażliwości i życzliwości wobec potrzeb innych; 

6) propagowanie postawy bezinteresownej pomocy; 

7) wspieranie inicjatyw  młodzieży szkolnej; 

8) promowanie idei wolontariatu; 

9) współpracowanie z organizacjami zewnętrznymi (społecznymi, pozarządowymi 

i innymi); 

10) szkolenie wolontariuszy. 

  

§ 4.      
          Obszarem działania SKW jest: 

1) na terenie szkoły i na rzecz szkoły: 

a) organizacja pomocy koleżeńskiej; 

b) pomoc przy organizacji imprez sportowych; 

c) przy organizacji konkursów; 

d) przy organizacji imprez szkolnych i akcji promujących szkołę itp.; 

2) poza terenem szkoły: 

a) akcje charytatywne zatwierdzone przez dyrektora Szkoły wspierające działalność 

instytucji, 

b) akcje charytatywne zatwierdzone przez dyrektora Szkoły wspierające działalność 

fundacji, 

c) akcje charytatywne zatwierdzone przez dyrektora Szkoły wspierające działalność 

stowarzyszeń, 

d) akcje charytatywne zatwierdzone przez dyrektora Szkoły na rzecz osób 
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prywatnych. 

e) Wykonywanie świadczeń na rzecz instytucji pozarządowych np. OSP lub zespołów 

artystycznych np.: mażoretki, chór, przy czym za godziny pracy w wolontariacie 

uznajemy czas koncertów, potwierdzony przez instruktora 

f) za pracę w wolontariacie uznajemy WYŁĄCZNIE godziny przepracowane po 

zajęciach szkolnych lub w czasie przerw; 

 

§ 5.   

        Zasady działania SKW: 

1) do Szkolnego Klubu Wolontariusza może należeć każdy uczeń Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących,  który podpisze porozumienie o wykonywaniu świadczeń 

wolontariatu; 

2) wolontariusz ma prawo decydować o rodzaju i częstotliwości działań,  jakie 

wykonywać będzie w ramach porozumienia; 

3) wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków 

wolontariatu; 

4) każdy może rozpocząć działalność w SKW i zakończyć ją w dowolnym 

momencie, uprzedzając o tym odpowiednio wcześniej koordynatora; 

5) niepełnoletni wolontariusze muszą przedstawić pisemną zgodę 

rodziców/opiekunów prawnych na działanie w SKW; 

6) członkowie Klubu Wolontariusza systematycznie uczestniczą w pracach 

wolontariatu oraz spotkaniach i szkoleniach. Członkowie SKW pracują na rzecz 

innych w miarę swych sił i możliwości; 

7) wolontariusz ma prawo do uzyskania pisemnego zaświadczenia o wykonanej 

pracy.; 

8) wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie 

Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza 

 

 

§ 6.   
Obowiązki:    

1) wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków; 

2) wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia, ani żadnych świadczeń za swoją 

pracę; 

3) wolontariusze w szkole i poza szkołą zachowują się kulturalnie i przestrzegają 

zasad etyki; 

4) działalność w Szkolnym Klubie Wolontariusza będzie brana pod uwagę przez 

wychowawców klas podczas ustalania oceny z zachowania; 

5) do wpisu na świadectwie ukończenia szkoły uprawnia co najmniej 30 godzin 

przepracowanych w Szkolnym Klubie Wolontariusza na przestrzeni 7 i 8 klasy 

lub co najmniej 20 godzin w klasie 8 – dla tych, którzy przystąpili do Klubu 

później; przepracowane godziny odnotowuje się na bieżąco w karcie pracy 

wolontariusza; 

6) wychowawcę klasy o realizacji zadań wolontariusza przez ucznia informuje 

koordynator SKW. 

 

§ 7.     

Struktura Szkolnego Klubu Wolontariusza: 

1) na czele Klubu Wolontariusza stoi jego koordynator; 
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2) wychowawcy i nauczyciele podejmujący działania w zakresie wolontariatu 

współpracują  z koordynatorem; 

3) wszelkie działania Szkolnego Klubu Wolontariusza opiniuje i zatwierdza 

dyrektor Szkoły. 

§ 8.     
Zadania koordynatora i nauczycieli podejmujących działania z zakresu wolontariatu: 

1) nawiązywanie współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia; 

2) ustalanie terminów spotkań wolontariuszy; 

3) reprezentowanie wolontariuszy; 

4) pełnieni opieki nad wolontariuszami podczas działań wolontariatu; 

5) kontaktowanie się z dyrekcją Szkoły; 

6) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zgodnie z przepisami RODO; 

7) przekazywanie informacji o pracy wolontariusza wychowawcy klasy. 

   

§ 9.      
Sposoby ewaluacji pracy SKW określa się jako: 

1) wykonywanie  i prezentowanie zdjęć, 

2) wykonywanie i prezentowanie filmów z przebiegu imprez; 

3) podziękowania uzyskane  od osób i instytucji na rzecz których świadczono 

wolontariat; 

4) sprawozdanie składane na Radzie Pedagogicznej Szkoły przez koordynatora. 

§ 10.  

Postanowienia końcowe: 

1) Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza obowiązuje wszystkich członków 

SKW; 

2) rozwiązanie umowy o świadczeniu wolontariatu dokonuje się na podstawie 

porozumienia stron; 

3) zmiany Regulaminu SKW dokonać może Samorząd Uczniowski 

w porozumieniu z koordynatorem i dyrektorem Szkoły w sposób określony 

w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego Szkoły; 

4) o wszelkich zmianach w regulaminie wolontariusze zostaną powiadomieni 

przez koordynatora. 

 

 

Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez: 

Samorząd Szkoły Podstawowej w dniu ………….nr uchwały 

Samorząd Liceum Ogólnokształcącego w dniu ……………nr uchwały 

Samorząd Szkoły Branżowej I stopnia w dniu………. Nr uchwały 

 

 

Załączniki: 

1. Umowa o świadczenie wolontariatu 

2. Zgoda rodziców/ opiekunów na udział  dziecka w pracy w ramach działalności SKW 

3. Karta pracy wolontariusza 


