
1 
 

 

 

 

 

 

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu 

w Branżowej Szkole i Stopnia 

Rzemiosła i Przedsiębiorczości  

w Bydgoszczy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

I.  

Wstęp  

1. Szkolne Koło Wolontariatu w Branżowej Szkole i Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości  

w Bydgoszczy działa na podstawie: 

- Ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2018.996 z późn. zm.)  

- Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 

2018.450 z późn. zm.). 

- na podstawie procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Branżowej Szkole I Stopnia 

Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy w czasie stanu epidemii COVID-19. 

2. Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności Szkoły na rzecz 

potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.  

3. Wolontariusz to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. 

Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka 

pomoc jest potrzebna.  

4. Szkolne Koło  Wolontariatu (SKW) jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą 

służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania 

w środowisku szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, 

zapewnia kształtowanie w uczniach postaw prospołecznych.  

5. Szkolne Koło Wolontariatu działa na terenie Szkoły  i włącza się na zasadzie wolontariatu  

w działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą, prowadzoną przez Szkołę i związane 

z nią organizacje.  

6. Opiekę nad Kołem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora Szkoły nauczyciel, który czuwa 

nad tym, aby działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły i regulaminem Koła oraz 

prowadzi pracę członków Koła.  

 

 

II.   

Cele działania 

1. Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego 

i lokalnego. 

2. Zaangażowanie młodzieży do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, 

zapoznanie z ideą wolontariatu.  

3. Rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących 

pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.  

4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.  

5. Promocja idei wolontariatu w Szkole i środowisku lokalnym.  

6. Rozpoznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku.  

7. Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje.  
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8. Niesienie pomocy innym.  

9. Wykształcenie umiejętności właściwego i przyjaznego komunikowania się z drugim 

człowiekiem.  

10. Czerpanie zadowolenia i satysfakcji z bezinteresownej działalności na rzecz innych.  

11. Pokazanie innym, jak można spędzić pożytecznie wolny czas.  

12. Zintegrowanie ze sobą uczniów z różnych zespołów klasowych.  

13. Rozwijanie twórczych postaw i uczuć empatycznych.  

14. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.  

15. Kształtowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży. 

 

III  

Formy działania 

 

1. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:  środowisko 

szkolne i środowisko lokalne.   

2.  Koło realizuje swoją działalność poprzez : 

- spotkania; 

- szkolenia; 

- wystawy, gazetki, stronę internetową itp.; 

- imprezy kulturalno-charytatywne; 

- festyny; 

- loterie, aukcje; 

- udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne instytucje i organizacje; 

- pomoc w organizacji imprez szkolnych; 

- współpracę z organizacjami służby zdrowia, opieki społecznej, schroniskami dla zwierząt, 

domami dziecka czy innymi – mającymi na celu promowanie idei wolontariatu. 

 

 

IV  

Prawa i obowiązki wolontariusza 

1.  Wolontariuszem może zostać każdy uczeń Szkoły, który pragnie pomagać innym.   

2. Członkiem SKW może być młodzież szkolna respektująca zasady Koła.  

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

4. Członkowie Koła mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę 

i obowiązki domowe.  

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

o innych.  

6. Członek SKW systematycznie uczestniczy w pracy Koła, a także w spotkaniach dla 

wolontariuszy.  
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7. Każdy członek SKW stara się aktywnie włączyć w działalność Koła, zgłaszać własne 

propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.  

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

przykładem dla innych. 

 9. Każdy członek SKW  przestrzega zasad zawartych w regulaminie Koła.  

 

 

10. Każdy członek Koła ma prawo do:  

- jasno określonego zakresu obowiązków;  

- pomocy ze strony opiekuna Koła lub innych jego członków;  

- wnoszenia nowych pomysłów;  

- ciągłego rozwijania swoich umiejętności;  

- ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonymi mu  zadaniami;  

- otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o wykonywanej pracy; 

- zawarcia umowy w formie pisemnej, jeśli stosunek wolontariatu ma trwać dłużej niż 30 dni; 

- rezygnacji z członkostwa SKW, jeżeli nie ma to wpływu na ciąg podjętych działań przez SKW. 

  

11. Każdy członek Koła ma obowiązek:  

- sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania; 

- być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji dla której pracuje;  

-  zachować dyskrecję w sprawach prywatnych swoich podopiecznych;  

- brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które mają na celu 

rozwijanie pracy wolontariuszy; 

- przestrzegać zasad zawartych w regulaminie Koła 

- z godnością reprezentować Szkołę i dbać o jej dobre imię, 

- uzupełnić braki w wiedzy spowodowanej nieobecnością w Szkole, gdy pracuje na rzecz 

wolontariatu; 

- w przypadku powierzenia  mu majątku instytucji, dbać o niego i móc się w każdej chwili 

z niego rozliczyć. 

 

V  

Nagradzanie wolontariuszy 

1. Przynajmniej raz w roku organizowane jest spotkanie członków Koła podsumowujące 

działalność. 

2. Członkowie Koła mogą zostać nagrodzeni poprzez: 

- pochwałę opiekuna SKW z wpisem do dziennika, 

- dyplom uznania, 

- pochwałę Dyrektora Szkoły, 
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- list gratulacyjny do rodziców, 

- nagrodę rzeczową, 

- podniesienie oceny z zachowania. 

3. Nagradzanie wolontariuszy  ma na celu motywację i podkreślenie uznania dla działalności 

wolontariusza. 

 
VI  

Organizacja 
 

1. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie szkolnego wolontariatu: 

a) Dyrektor Szkoły powołuje opiekuna SKW, nadzoruje i opiniuje działanie szkolnego 

wolontariatu wraz z Radą Wolontariatu; 

b) Rada Wolontariatu składa się z członków Samorządu Uczniowskiego; 

 może ona koordynować zadania z zakresu wolontariatu m.in. poprzez:  

diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym czy w otoczeniu Szkoły,  

opiniowanie ofert działań, decydowanie o działaniach do realizacji; 

c) opiekun szkolnego wolontariatu – nauczyciel społecznie pełniący te funkcję; 

d) przewodniczący szkolnego wolontariatu – uczeń Szkoły będący wolontariuszem, 

e) wolontariusze – uczniowie Szkoły uczestniczący w poszczególnych akcjach. 

2. Działalność szkolnego wolontariatu może być wspierana  przez : 

a) wychowawców oddziałów wraz z ich klasami, 

b) nauczycieli i innych pracowników Szkoły, 

c) rodziców, 

d) inne osoby i instytucje. 

 

VII  

Porozumienie z wolontariuszem czyli umowa wolontariacka 

 

 

1. Jeśli uczniowie są wolontariuszami w ramach zajęć dodatkowych w Szkole i działają pod 

stałą opieką nauczyciela, mogą być wolontariuszami bez względu na wiek. Mogą w ten 

sposób rozwijać swoje zainteresowania w tym kierunku, na takich samych zasadach, jak 

rozwijają swoje umiejętności na zajęciach dodatkowych – w tym przypadku zawieranie 

porozumień z uczniami nie jest wymagane.  

2. Zakres wolontariatu, czas, miejsce i sposoby jego realizacji poza Szkołą mogą być 

określone  w porozumieniu z wolontariuszem.  

Jeżeli wolontariusz jest osobą pełnoletnią, sam podpisuje takie porozumienie.  

Wolontariusze niepełnoletni, muszą uzyskać na to zgodę co najmniej jednego rodzica lub 

opiekuna prawnego, który składa podpis na takiej umowie. 

Podpis ucznia-wolontariusza także powinien figurować na porozumieniu. 
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VII  

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu. 

 

2. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej przez Dyrektora Szkoły. 

Zmiana regulaminu następuje na wniosek Rady  i przewodniczącego SKW, zaopiniowanej 

przez opiekuna Koła. 

 

3. Decyzje o rozwiązaniu SKW podejmuje Dyrektor  na wniosek Rady Szkolnego Koła 

Wolontariatu. 

 

4. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.   

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021r. 

 

 

  

  

  


