
REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU 

W ZESPOLE SZKÓŁ W ZAGÓRZANACH 

 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

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

potrzebujących, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 
 

2. Wolontariusz – osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym; 
wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie 
taka pomoc jest potrzebna. 
 

3. Szkolny Klub Wolontariatu, zwany dalej „Klubem”, jest wspólnotą niezależną 
politycznie, całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać 
innym; jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą służyć najbardziej 
potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu 
inicjatywy charytatywne. 

 
§ 2 

Cele i założenia Szkolnego Klubu Wolontariatu 
 

1. Zapoznawanie młodzieży z ideą wolontariatu. 
 

2. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania do czynnej, dobrowolnej  
i bezinteresownej pomocy na rzecz potrzebujących; kształtowanie życzliwości, 
wrażliwości i otwartości na potrzeby innych. 

 
3. Przygotowywanie młodzieży do podejmowania działań wolontarystycznych na rzecz 

środowiska szkolnego i lokalnego. 
 

4. Umożliwianie uczniom podejmowania działań na rzecz niepełnosprawnych, chorych, 
samotnych, ubogich, najmłodszych itp.; wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży. 

 
5. Prowadzenie grup wsparcia, warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy. 

 
6. Promowanie działań wolontarystycznych w środowisku szkolnym i lokalnym. 

 
7. Współpraca z Lokalnym Centrum Wolontariatu w Gorlicach. 

 
§ 3 

Wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu 
 

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie bezpłatnie, świadomie i dobrowolnie 
podejmować działania na rzecz potrzebujących. 

 
2. Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu, może zostać każdy uczeń Gimnazjum  

w Zespole Szkół w Zagórzanach, respektujący Regulamin Szkolnego Klubu 
Wolontariatu i posiadający pisemną zgodę rodziców na działalność wolontarystyczną. 



 
3. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę na rzecz innych w wymiarze 

nieutrudniającym naukę i pomoc w domu. 
 

4. Członek Klubu kieruje się życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych. 
 

5. Członek Klubu systematycznie i aktywnie uczestniczy w spotkaniach i warsztatach dla 
wolontariuszy. 

 
6. Każdy wolontariusz stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne 

propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie. 
 

7. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, 
być przykładem dla innych. 

 
8. Każdy wolontariusz przestrzega zasad zawartych w Regulaminie Szkolnego Klubu 

Wolontariatu. 
 

9. Wolontariusze mają prawo do: 
1) jasno określonego zakresu obowiązków, 
2) zwracania się o pomoc, 
3) ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonymi mu  

zadaniami, 
4) wpływu na podejmowane przez koordynatora Klubu decyzje. 

 
10. Każdy członek Klubu ma obowiązek: 

1) dostarczyć wymagane dokumenty, w tym: pisemną zgodę rodziców na pracę 
wolontarystyczną oraz Kwestionariusz Wolontariusza, 

2) być osobą odpowiedzialną, sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania, 
3) być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji dla której pracuje, 
4) zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych. 

 
 

§ 4 
Koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu 

 
1. Działaniami wolontariuszy z ramienia szkoły kieruje Koordynator Szkolnego Klubu 

Wolontariatu. 
 

2. Koordynator Klubu jest odpowiedzialny za działania wolontariuszy, gromadzenie 
wymaganej dokumentacji oraz za współpracę Klubu z Lokalnym Centrum 
Wolontariatu w Gorlicach. 
 

3. Koordynator Klubu jest wybierany spośród członków grona pedagogicznego na 
drodze wyborów i może zostać odwołany na wniosek zwykłej  większości członków 
Klubu skierowany do dyrektora szkoły. 

 
 

Koordynator SKW 
Katarzyna Ciapaj   


