
                                                                                                                    Załącznik Nr 4 

                              do Zarządzenia 

                   Dyrektora SOSW 

                              Nr 5-2017/2018 

                               z dnia 11.01.2018 r. 

Regulamin Szkolnego Wolontariatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym w Zamościu 

Akty prawne: 

 

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 2 ust. 12, art. 

68 ust. 1 pkt 9, art. 85 ust. 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21. 

 

Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. 

z 2016 r. poz. 1817 ze zm.). 

 

I. Postanowienia ogólne. 

1.   W szkole funkcjonuje Szkolny Wolontariat.  

2.   Szkolny Wolontariat ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej 

potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w 

środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne  

i kulturalne.  

3.   Członkiem Wolontariatu może być każdy uczeń pełnoletni lub który ukończył 13 lat 

i przedłożył pisemną zgodę rodzica na działalność w wolontariacie. Uczniowie przed 

ukończeniem 13 roku życia, mogą być zapisani za zgodą rodzica i mogą prowadzić 

działania pomocowe poza szkołą tylko pod nadzorem nauczyciela – koordynatora.  

 

II. Cele i działania. 

1. Wolontariat Szkolny ma na celu: 

a) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu; 

b) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym; 

c) promowanie postawy wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, 

otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach; 

d) wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej. 

 

III. Wolontariusze. 

1. Wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. 

2. Wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie 

pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna. 
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3. Warunkiem wstąpienia do wolontariatu jest podpisanie porozumienia o świadczeniu 

pracy wolontarystycznej, do której jest załączana pisemna zgoda rodziców (prawnych 

opiekunów). 

4. Członkowie mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, który nie utrudni 

im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych. 

5. Każdy wolontariusz stara się aktywnie włączyć w działalność wolontariatu 

oraz wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje 

i inicjatywy. 

6. Każdy wolontariusz swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, 

godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych. 

7. Każdy wolontariusz jest zobowiązany przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie 

Szkolnego Wolontariatu; 

8. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie 

Regulaminu Szkolnego Wolontariatu.  

 

IV. Prawa wolontariusza. 

1. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy. 

2. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków 

wolontariatu. 

3. Każdy może przystąpić do wolontariatu, jak i od niego odejść uprzedzając 

odpowiednio wcześniej opiekunów wolontariatu szkolnego. 

 

V. Obowiązki wolontariusza. 

1. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie 

w wolontariacie oraz podpisać zobowiązanie wolontariusza; 

2. Członkowie wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także 

w spotkaniach i warsztatach. 

3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków. 

4. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom. 

5. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę. 

6. Członkowie wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być 

wzorem dla innych uczniów. 

 

 



 

VI. Struktura organizacyjna. 

1. Szkolnym Wolontariatem opiekują się nauczyciele – koordynatorzy. 

2. W szkole może działać rada wolontariatu, wyłaniana ze składu Samorządu 

Uczniowskiego. Rada może 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. 

3. Do każdej akcji charytatywnej wyznacza się spośród członków wolontariuszów 

koordynatorów. 

4. Działalność Szkolnego Wolontariatu może być wspierana przez wychowawców wraz 

z ich klasami, nauczycieli, pracowników Ośrodka oraz rodziców.  

5. Na koniec roku szkolnego odbywa się zebranie w celu podsumowania działalności, 

przedłożenia wniosków, dokonania oceny efektywności prowadzonych akcji, 

wskazanie obszarów dalszej działalności. 

 

VII. Formy działalności. 

1. działania na rzecz środowiska szkolnego; 

2. działania na rzecz środowiska lokalnego; 

3. udział w akcjach ogólnopolskich za zgodą dyrektora szkoły.  

 

VIII. Regulacja świadczeń wolontariuszy i zasady ich bezpieczeństwa. 

1. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie 

określonym w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać 

postanowienie o możliwości jego rozwiązania; 

2. Wolontariusz ma prawo do informacji o przysługujących jemu prawach i ciążących 

obowiązkach, a także o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym 

z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. 

3. Korzystający zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki 

wykonywania przez niego świadczeń. 

4. W przypadku, gdy wolontariusz podejmuje się działań poza godzinami szkolnymi, bez 

uzgodnienia z opiekunem Szkolnego Wolontariatu szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności. 

 



IX. Nagradzanie wolontariuszy. 

1. Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego  

działalności. 

2. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność 

wolontarystyczną i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia. 

3. Formy nagradzania: 

 pochwała dyrektora na szkolnym apelu, 

 przyznanie dyplomu. 

 

X. Rezygnacja z działalności w wolontariacie. 

1. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z działalności w wolontariacie. 

2. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie 

na dostarczenie opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji 

z podpisem rodzica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zobowiązanie wolontariusza. 

Przystępując do Szkolnego Wolontariatu oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz 

zasady. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Szkolnego Wolontariatu oraz 

sumiennego i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań. 

 

…………………………………..……… 

(podpis wolontariusza) 

 

…………………………………………… 

(podpis rodzica/ opiekuna) 

 


