
REGULAMIN 

SZKOLNEGO  KOŁA  WOLONTARIATU 
„Człowiek nie jest stworzony na łzy i uśmiech, 

Ale dla dobra bliźnich swoich, ludzi” 

Adam Mickiewicz 

 

I. Postanowienia wstępne 

1. Idee wolontariatu realizowane są w Zespole Szkół Specjalnych nr 105, zwanego dalej Zespołem, 

poprzez koło wolontariatu, zwane dalej kołem. 

2. Wolontariat to działalność społeczna i dobrowolna.  

3. Kołem wolontariatu opiekują się nauczyciele, zwani dalej opiekunami. 

II. Cele i sposoby działania 

1. Celem wolontariatu jest: 1) rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwości na potrzeby 

innych, zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności, 2) przygotowanie do uczestnictwa w 

wydarzeniach sportowych, kulturalnych, edukacyjnych i innych, 3) otwarcie na wyzwania 

współczesności, 4) zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności. 

2. Formy działania koła określa statut Zespołu. 

3. Corocznie powołuje się Radę koła wolontariatu, którą wyłania ze swojego grona Samorząd 

Uczniowski, zwany dalej Samorządem. 

4. Sposób i tryb wyborów Rady koła określa regulamin  Samorządu.  

5. Na początku każdego roku szkolnego opiekunowie koła w porozumieniu z Radą koła opracowują 

plan działania na cały rok. 

III.   Członkowie 

1. Wolontariuszem może być każdy uczeń lub absolwent szkoły wyrażający chęć działania 

społecznego. 

2. Prawa wolontariusza: 1) wpływanie na działania koła poprzez zgłaszanie własnych pomysłów, 2) 

przejawianie inicjatywy, 3) rezygnacja z działań w dowolnym czasie po wcześniejszym (co najmniej 3 

dni) uprzedzeniu opiekunów koła.  

3. Obowiązki wolontariusza: 1) przestrzeganie regulaminu, 2) uczestniczenie w szkoleniach, które 

organizowane są raz na dwa miesiące, w celu zdobycia umiejętności zachowania się podczas imprez 

masowych, 3) angażowanie się w działalność, 4) wykonywanie jak najlepiej powierzonych zadań, 5) 

podporządkowanie się poleceniom opiekunów, o ile są zgodne z prawem i celami wolontariatu,  

4. 1) W przypadku pełnoletniego wolontariusza rodzic raz w roku podpisuje zgodę na udział swojego 

dziecka w wolontariacie, a w przy w przypadku niepełnoletniego ucznia zgoda rodzica/opiekuna 

prawnego musi być wyrażana każdorazowo. 2) Absolwenci nie potrzebują zgody rodziców. 

5. W działalność koła mogą angażować się nauczyciele, którzy również działają społecznie. 

IV.  Nagrody i kary  

1. Praca wolontariuszy jest na bieżąco monitorowana i omawiana na spotkaniach podsumowujących. 

2. Wolontariusze są nagradzani w następujący sposób: 1) pochwała opiekunów koła z wpisem do 

dziennika lekcyjnego, 2) pochwała dyrektora szkoły z adnotacją do akt ucznia, 3) uczestnictwo w 

imprezie podsumowującej dany okres pracy (wycieczka, koncert, itp.), 

3. Na wiosek wychowawcy klasy/opiekunów koła uczeń, ze względu na swoje negatywne zachowanie 

lub problemy z nauką, może być tymczasowo zawieszony. 



 

V. Postanowienia końcowe 

1. 1) Zmian w regulaminie dokonuje Rada koła z pomocą opiekunów koła i szkolnej komisji 

regulaminowej, a uchwalają je wszyscy wolontariusze w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

2) Wyjątek stanowią poprawki związane ze zmianą przepisów prawa, które może zatwierdzać Rada 

koła. 

2. 1) Zmian w regulaminie dokonuje się poprzez jego nowelizację. 2) Jeśli zmian jest dużo wprowadza 

się je do tekstu zasadniczego regulaminu. 

3. Zmiany wymagają akceptacji dyrektora szkoły. 

4. Nowelizacji dokonuje się z powodu zmian w przepisach prawa oraz na wniosek Rady koła lub 2/3 

wszystkich wolontariuszy, o ile nie są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Opiekunowie koła odpowiadają za zgodność regulaminu z przepisami prawa i dokonywane 

nowelizacje. 

 

 

 

Warszawa, listopad 2017 r. 

 

 

Projekt regulaminu opracowali A. Masłowska, K. Warszawski (opiekunowie koła), B. Konecka 

(komisja regulaminowa) we współpracy z Radą koła wolontariatu. 

 

                                                                                                              

 


