
Regulamin Szkolnego Koła Wolontariusza                                                 

w ZSzP nr 15 w Rybniku 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające 

poza więzi rodzinno – koleżeńsko - przyjacielskie. 

Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. 

Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie 

taka pomoc jest potrzebna. 

Szkolne Koło Wolontariusza jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy 

chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować 

działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy 

charytatywne, kulturalne. 

Koło Wolontariusza jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie nieodpłatną i otwartą na 

wszystkich, którzy chcą pomagać innym. 

Koło Wolontariusza działa tam, gdzie może służyć ludziom, którzy tego potrzebują.  

 

II. Cele i sposoby działania 

Celem Koła Wolontariusza jest rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości                        i 

wrażliwości na potrzeby innych oraz zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej 

i nieodpłatnej pomocy innym. 

Celem Koła jest zapoznawanie młodzieży z ideą wolontariatu, rozwijanie wśród młodzieży 

postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby 

innych, życzliwości i bezinteresowności. 

Celem Koła jest promowanie życia bez uzależnień, ukazywanie młodzieży obrazu 

współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim problemami takimi jak: wojny, głód, brak 

wody pitnej, niewola, handel ludźmi, niewolnicza praca dzieci itp., oraz wyszukiwanie 

autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań młodzieży. 

Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia 

kulturalnego i środowiska naturalnego, umożliwianie młodym podejmowania działań 

pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych oraz pomoc rówieśnikom 

szkolnym w trudnych sytuacjach. 

Koło Wolontariusza stwarza przestrzeń dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych 

sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy oraz poprzez prowadzenie grup wsparcia 

dla wolontariuszy. 

Przygotowanie uczniów do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska 

szkolnego i lokalnego. 

Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej w tym kulturalnych, sportowych itp. 

Promocja idei wolontariatu w szkole. 



Koło Wolontariusza angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze 

charytatywnym (np. kwesty uliczne, koncerty charytatywne itp.) oraz włącza się w pomoc przy 

przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez, pełniąc podczas nich głównie funkcje służebne (np. 

organizacja punktów informacyjnych, kierowanie porządkiem, asystencja w punktach 

medycznych, kwestowanie itp.). 

Angażowanie ludzi młodych do działań w wolontariacie może odbywać się poprzez: 

wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze, organizowanie spotkań informacyjnych 

o Kole Wolontariusza, przekazywanie informacji o Kole za pośrednictwem wydawnictw 

oraz stałych kontaktów z mediami (np. gazety lokalne, jak też strona internetowa). 

Miejscem organizacji działania Koła Wolontariusza jest ZSzP nr 15 w Rybniku. 

III. Wolontariusze 

Wolontariuszem może być każdy uczeń, który ukończył 13 lat i pragnie służyć innym po 

uprzednim przedstawieniu opiekunowi koła pisemnej zgody rodziców na działalność 

wolontariacką.. W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą również wszyscy chętni 

nauczyciele i rodzice. 

Rada wolontariatu zostaje wyłoniona z członków Samorządu Szkolnego, opiekunem rady jest 

nauczyciel – opiekun Samorządu Uczniowskiego. W skład rady wchodzi po jednym 

przedstawicieli z każdego poziomu oddziałów. 

Rada wolontariatu pełni funkcję społecznego organu szkoły, który wybiera, opiniuje 

oferty działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym lub otoczeniu 

szkoły. 

Szkolne Koło Wolontariusza wspólnie ze swoim opiekunem opracowuje roczny plan pracy i 

następnie organizuje przygotowanie swoich członków do konkretnych działań poprzez szkolenia 

w zakresie zasad obowiązujących przy współpracy z konkretną instytucją czy grupą 

potrzebujących. Zajęcia warsztatowe dla przyszłych wolontariuszy powinny odpowiedzieć na 

pytania: na czym będzie polegać ich praca, co jest w niej ważne, na jakich zasadach opiera się 

wolontariat, pokazać wszelkie plusy i minusy takiej aktywności po to, by wesprzeć świadomość 

ich decyzji. 

Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. 

Członkowie Koła mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pomocy w 

domu. Każdy członek Koła stara się aktywnie włączyć w jego działalność, zgłaszać własne 

propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie. 

Członek Koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską 

o innych. 

Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być 

przykładem dla innych. 

Każdy członek Koła stara się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Koła. 

Szkoła może podpisywać kontrakty i ustalić czas próby, ponieważ będzie to pierwsze zetknięcie 

w praktyce z różnymi sytuacjami, które są trudne i mogą różnie wpłynąć na uczniów 

podejmujących wyzwanie. 



Praca wolontariuszy jest na bieżąco monitorowana i omawiana na spotkaniach 

podsumowujących. 

Uczniowie, którzy aktywnie uczestniczyli w co najmniej dwóch akcjach o zasięgu lokalnym lub 

większym i potrafią to udokumentować otrzymują wpis na świadectwie ukończenia szkoły 

 

 

 


