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Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu 

w Zespole Szkół Sportowych 

im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie 

 

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, 

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, 

z jakim tej pomocy się udziela.” 

Jan Paweł II 

 

§1  

Postanowienia ogólne 

 

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

wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.  

2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być 

każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest 

potrzebna.  

3. Szkolny Klub Wolontariatu ma za zadanie pomagać najbardziej potrzebującym, reagować 

czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, 

wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.  

 

§2  

Cele i sposoby działania 

 

1. Celem Szkolnego Klubu Wolontariatu (SKW) jest zaangażowanie ludzi młodych do 

świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.  

2. Celem SKW jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz 

potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i 

bezinteresowności.  

3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej i społecznej, 

życia kulturalnego oraz środowiska szkolnego i lokalnego.  

4. SKW stwarza przestrzeń dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych sposobów 

pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy.  
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5. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze 

wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i 

środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły młodzieży chętnej do niesienia 

pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.  

6. Przygotowanie uczniów szkoły do podejmowania działań wolontariackich na rzecz 

środowiska szkolnego i lokalnego.  

7. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.  

8. Promocja idei wolontariatu w szkole.  

9. Prowadzenie warsztatów i spotkań wolontariuszy.  

10. Klub Wolontariusza angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze 

charytatywnym (np. kwesty uliczne, WOŚP, koncerty charytatywne itp.).  

11. Organizowanie spotkań informacyjnych o Szkolnym Klubie Wolontariusza dla uczniów 

Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie w celu 

angażowania młodzieży do działalności wolontariackiej.  

12. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Zespół Szkół Sportowych im. Polskich 

Olimpijczyków w Człuchowie. 

 

§3 

Wolontariusze 

 

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.  

2. Członkiem SKWsą dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej Sportowej oraz Liceum 

Ogólnokształcącego Sportowego, respektująca zasady Klubu, po uprzednim 

przedstawieniu koordynatorom Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność 

wolontariacką.  

3. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.  

4. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i 

pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych.  

5. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, 

troską o innych.  

6. Każdy członek Klubu systematycznie wpisuje do „Dzienniczka Wolontariusza” wykonane 

prace oraz spostrzeżenia i opinie. Dokonywać wpisu mogą także koordynatorzy oraz osoba 

lub instytucja, na rzecz której wolontariusz działa.  

7. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i 

warsztatach dla wolontariuszy.  
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8. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne 

propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.  

9. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie 

reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych.  

10. Każdy członek Klubu przestrzega zasad zawartych w Regulaminie Klubu.  

 

§4  

Struktura Klubu Wolontariusza 

 

1. Szkolny Klub Wolontariusza nie posiada nadmiernie rozbudowanej struktury 

organizacyjnej. 

2. Na czele Klubu Wolontariusza stoją opiekunowie wolontariatu: p. Paulina Maciejczyk,  

s. Daria Madajczyk, ks. Andrzej Dombrowski, p. Monika Grzelak. 

3. Spośród wolontariuszy wybierani są liderzy, którzy reprezentują daną klasę. 

 

§5 

Obszary działania 

 

1. Aktywność wolontariuszy uczestniczących w projekcie ukierunkowana jest na dwa 

zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne (zewnętrzne). 

2. Organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym. 

3. Współpraca z instytucjami i agendami samorządowymi. 

4. Działalność w każdym miejscu i udział w każdej akcji, zgodnie z Kodeksem 

Wolontariusza, gdzie wolontariusz może nieść pomoc. 

 

§6 

Nagradzanie wolontariuszy 

 

1. Raz w roku zostanie zorganizowane spotkanie wolontariuszy  i koordynatorów, na 

którym  będzie podsumowana działalność członków Klubu. 

2. Członkowie Klubu zostaną nagrodzeni poprzez: 

 wyrażenie uznania słownego, 

 pochwałę na forum szkoły, 

 umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu Klubu, na stronie internetowej szkoły i 

szkolnym FB, 

 wręczenie dyplomów. 

3. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla  

działalności wolontariusza.                                                           
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Załączniki do regulaminu: 

1. Deklaracja przynależności do Szkolnego Klubu Wolontariatu w Zespole Szkół 

Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie. 

2. Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na przynależność dziecka do Szkolnego Klubu 

Wolontariatu w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w 

Człuchowie. 

3. Dzienniczek Wolontariusza. 

 

Regulamin został przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 39/2017/2018 

z dnia 24 stycznia 2018r. i wdrożony do stosowania z dniem podjęcia 

 

 

Załącznik 1 

Deklaracja przynależności do Szkolnego Klubu Wolontariatu 

w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie 

 

 

 

Deklaruję chęć dobrowolnej, bezinteresownej pracy wolontariackiej i decyduję się na 

członkostwo w Szkolnym Klubie Wolontariatu działającym przy Zespole Szkół Sportowych 

im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie. 

 

Imię nazwisko: ………………………………………………………………………………… 

Data urodzenia: ………………………….. Miejsce urodzenia: ……………………………….. 

Adres: …………………………………………………………………………………………... 

Telefon: ……………………………….. E-mail: ……………………………………………… 

 

Zobowiązuję się do aktywnej pracy w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu zgodnie z 

regulaminem i harmonogramem pracy. 

 

                                                                …………………………………………….. 

                                                                                   (data i miejsce)         podpis członka Klubu  

 

 

 

                                                   …………………………………………….. 
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                                                                                        podpis opiekuna Klubu  

Załącznik 2 

 

                      Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na przynależność dziecka 

do Szkolnego Klubu Wolontariatu  

w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie. 

 

 

 

Wyrażam zgodę na pracę mojego dziecka 

…………………………………………………………… w ramach działań podejmowanych 

przez Szkolny Klub Wolontariatu działający przy Zespole Szkół Sportowych im. Polskich 

Olimpijczyków w Człuchowie, w roku szkolnym: ……………………………, pod 

kierunkiem opiekunów SKW: p. Pauliny Maciejczyk, s. Darii Madajczyk, ks. Andrzeja 

Dombrowskiego, p. Moniki Grzelak. 

 

 

Telefon rodzica/ opiekuna: ……………………………….. E-mail: 

…………………………………… 

 

 

 

 

………………………………………..                    

…………………………………………….. 

(data i miejsce)                                            podpis rodzica/ opiekuna prawnego  
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Załącznik 3 

 
 
………………………………….. 
(pieczątka klubu) 
 
 

 

Szkolny Klub Wolontariatu 

                      przy Zespole Szkół Sportowych 

                     im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie 

 

 

Dzienniczek Wolontariusza 

 

 

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………. 

Klasa: ……………………………………………………………………………………………… 

Opiekun: ………………………………………………………………………………………… 

Rok szkolny: …………………………………………………………………………………… 

  

l.p. 

  

Akcja/ rodzaj działania 

  

Data 

  

Podpis 

opiekuna 
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