
„Każdy ma coś, co może dać innym.” (Barbara Bush) 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

 

Podstawa prawna: 

Szkolne Koło Wolontariatu, zwane dalej „SKW”, działa na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe oraz Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

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

 

Zasady działania: 

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

2. Szkolne Koło Wolontariatu działa we współpracy i za zgodą dyrektora szkoły. 

3. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może zostać każdy uczeń Zespołu Szkół 

Budownictwa Nr 1 w Poznaniu. 

4. Uczniowie niepełnoletni podejmują działalność jako wolontariusze za zgodą rodziców / 

opiekunów prawnych. Wszelkie działania odbywają się na podstawie porozumienia. 

5. Wolontariusze kierują się życzliwością, bezinteresownością i troską o innych. 

6. Członkowie SKW są przykładem dla innych, a swoją postawą promują ideę wolontariatu. 

7. Wolontariusze podejmują działalność w wymiarze, który nie wpływa negatywnie na wyniki 

w nauce. 

8. Członkowie SKW biorą udział w pracach Koła oraz w przewidzianych dla nich spotkaniach, 

szkoleniach i warsztatach. 

9. Wolontariusze mają prawo do zgłaszania własnych inicjatyw i pomysłów w zakresie 

wolontariatu w szkole i w środowisku lokalnym. 

10. Wolontariusze mogą w każdej chwili zrezygnować z działalności w ramach Szkolnego Koła 

Wolontariatu. 

11. Szkolne Koło Wolontariatu działa pod opieką nauczycieli – koordynatorów, którzy 

monitorują pracę wolontariuszy i wspierają ich w ich działaniach. 

12. Działalność wolontariuszy skierowana jest na dwa obszary: społeczność szkolną  

i społeczność lokalną. 

 

 



Cele: 

1. Kształtowanie postaw prospołecznych, aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. 

2. Rozwijanie postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. 

3. Rozbudzanie empatii, otwartości, wrażliwości i chęci niesienia bezinteresownej pomocy 

innym. 

4. Aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej i społecznej. 

5. Czynne reagowanie na potrzeby innych. 

6. Integracja międzypokoleniowa. 

7. Rozwijanie umiejętności działania zespołowego, a także kreatywności i samodzielności 

uczniów.  

8. Integracja społeczności szkolnej. 

9. Rozwijanie współpracy z instytucjami społecznymi oraz środowiskiem lokalnym, 

wspieranie inicjatyw charytatywnych. 

 

Zadania i formy działalności: 

1. Nawiązywanie współpracy z instytucjami społecznymi i organizacjami pożytku 

publicznego. 

2. Organizowanie pomocy koleżeńskiej, zwłaszcza w obszarze pomocy w nauce. 

3. Działania obejmujące pomoc dzieciom, osobom starszym i chorym, osobom  

z niepełnosprawnością, zwierzętom oraz inne inicjatywy. 

4. Szkolne Koło Wolontariatu może przeprowadzać na terenie szkoły zbiórki o charakterze 

niepublicznym. Na każdą zbiórkę zgodę wyraża dyrektor szkoły. Zbiórka musi mieć jasno 

określony cel i prowadzoną dokumentację prezentującą przebieg zbiórki, zebrane środki 

oraz protokół przekazania. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu zobowiązują się do przestrzegania regulaminu. 

2. Zmiana niniejszego regulaminu wymaga formy pisemnej. 

3. Nauczyciele – koordynatorzy opracowują harmonogram Szkolnego Koła Wolontariatu na 

dany rok szkolny. 

 


