
REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU  

 ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1  

im. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W GNIEŹNIE 

 
Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

 

§1. 1. Szkolne Koło Wolontariatu, zwane dalej Kołem, kieruje się niniejszym regulaminem. 

2. Szkolne Koło Wolontariatu działa w oparciu o roczny plan pracy. 

§2.1. Koło jest organizacją młodzieżową, działająca na terenie Szkoły, pod nadzorem 

Dyrekcji i włączającą się, na zasadzie wolontariatu, w działalność charytatywno - 

opiekuńczo – wychowawczą, prowadzoną przez Szkołę i związane z nią organizacje 

pozarządowe. 

2. Opiekę nad Kołem sprawuje wyznaczony przez Dyrekcję Szkoły nauczyciel, który czuwa 

nad tym by działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Koła oraz 

prowadzi pracę formacyjną członków Koła. 

3. Członkiem Koła może zostać każdy chętny uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, 

respektujący zasady Koła, po uprzednim przedstawieniu opiekunowi Koła pisemnej zgody 

rodziców na działalność w  wolontariacie, w wymiarze nie utrudniającym nauki. 

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

5. W skład Koła wchodzi  

    1) opiekun,  

2) Zarząd: 

a) przewodniczący,  

b) zastępca, 

3) członkowie. 

6. Wybory członków Zarządu Koła dokonują się podczas wrześniowego zebrania Koła  

(do 30 września każdego roku szkolnego), w którym uczestniczy przynajmniej połowa 

jego członków. Zarząd Koła wybierany jest na jednoroczną kadencję, która po głosowaniu, 

może zostać przedłużona na kolejny rok szkolny.  

 

 

 

 



Rozdział 2. Cele i  zadania 

 

§3.1. Zaangażowanie uczniów do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, 

zapoznanie z ideą wolontariatu. 

2. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, 

otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności. 

3. Współdziałanie z innymi organizacjami młodzieżowymi, a także z organizacjami 

pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, działającymi na rzecz rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego. 

4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej. 

5. Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym. 

6. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy. 

§4.1.Zadania, o których mowa w § 3 Koło realizuje, ustalając je z Dyrekcją Szkoły, poprzez: : 

1) spotkania, szkolenia, gazetki, 

 2) obchodzenie Szkolnego Tygodnia Wolontariatu, 

2) imprezy kulturalno – charytatywne, spotkania z zaproszonymi gośćmi, 

3) imprezy rekreacyjno – sportowe, festyny,  

4) udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów organizowanych przez inne organizacje lub 

za zgodą Dyrektora Szkoły pod nadzorem opiekuna Koła, 

5) włączanie się, na zasadzie wolontariatu, w pracę różnego rodzaju placówek 

opiekuńczych i wychowawczych oraz podejmowanie posług na rzecz osób 

potrzebujących, 

6) oddziaływanie przez symbole organizacyjne, 

7) pomoc w organizacji imprez szkolnych, 

8) pomoc w działaniach Szkoły oraz współpracujących z nią organizacji mających na celu 

promowanie idei aktywności obywatelskiej oraz działalności na rzecz środowiska 

lokalnego. 

Rozdział 3. Prawa i obowiązki członków koła 

§5.1. Każdy członek Koła ma prawo do:  

    1) jasno określonego zakresu obowiązków, 

    2) wnoszenia nowych pomysłów, 

    3) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do zarządu Koła, 

    4) posiadania identyfikatora uprawniającego do uczestnictwa w działaniach Koła, 

5) uzyskania zaświadczenia potwierdzającego pracę na rzecz wolontariatu.  



 

§6.1. Każdy członek Koła ma obowiązek: 

1) dążyć do urzeczywistnienia w sobie ducha wolontariusza, który niesie pomoc zawsze 

tam, gdzie sytuacja tego wymaga, 

2) wykonywać prace na rzecz Koła i podejmowane przez Koło, 

3) uczestniczyć w zebraniach Koła i troszczyć się o jego rozwój, 

4) dostarczyć pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na pracę na rzecz 

wolontariatu, 

5) podpisać deklarację przynależności do Szkolnego Koła Wolontariatu. 

§7.1. Przyznanie członkowstwa Koła dokonuje opiekun Koła w porozumieniu z Zarządem 

Koła na prośbę ubiegającego się i za pisemną zgodą jego rodziców/opiekunów prawnych. 

2. Członkowstwo w Kole może zostać zawieszone przez opiekuna Koła w porozumieniu  

z Zarządem Koła: 

1) jeśli postawa członka Koła jest niezgodna z postawą wymaganą od wolontariusza, 

2) gdy członek Koła ma problemy w nauce uzyskując niedostateczne oceny śródroczne i 

nie poprawia ich w regulaminowym terminie, 

3) na wniosek rodziców/opiekunów prawnych. 

4. Członkowstwo w Kole ustaje poprzez : 

    1) ukończenie lub zmianę szkoły, 

 2) dobrowolne wystąpienie, 

 3) na wniosek opiekuna Koła w porozumieniu z Zarządem Koła. 

§8.1.Do zadań opiekuna Koła oraz Zarządu należy: 

1) planowanie kierunków działalności Koła w danym roku szkolnym, uwzględniając 

konkretne potrzeby i realne możliwości, 

2) nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami, 

3) inspirowanie członków do podejmowania działań,  

4) ustalanie terminów zebrań Koła, 

5) przyjmowanie i zawieszanie członkowstwa oraz skreślanie członków, 

6) reprezentowanie Koła na zewnątrz, 

7) stały kontakt z Dyrekcją Szkoły w sprawach wymagających uzgodnienia lub 

nieuwzględnionych w regulaminie, 

8) proponowanie zmian regulaminu Koła, 

9) przedstawienie Dyrektorowi szkoły sprawozdania z rocznej działalności Koła przed 

zakończeniem roku szkolnego. 



Rozdział 4. Nazwa i symbole 

§9. 1. Nazwa Koła działającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie brzmi: 

„Szkolne Koło Wolontariatu ZSP1 Gniezno”. 

2. Koło posiada własne logo. 

3. Nazwa i logo widnieją na drukach korespondencji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wzory dokumentów: 

 

 

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych 

 

Wyrażam zgodę na pracę na rzecz wolontariatu mojego dziecka…………………………....... 

 

w ramach działań podejmowanych przez „Szkolne Koło Wolontariatu ZSP1 Gniezno” 

działającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr1, w Gnieźnie. 

 

data……………………..                                   podpis rodziców/opiekunów prawnych 

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

                                                                            tel. ………………………………… 

 

 

Deklaracja przynależności do Szkolnego Koła Wolontariatu ZSP1 Gniezno 

 

Deklaruję chęć dobrowolnej, bezinteresownej pracy wolontariackiej i decyduję się na 

członkowstwo w „Szkolnym Kole Wolontariatu ZSP1 Gniezno” działającym w  Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie. 

 

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

 

Telefon……………………..  

 

Zobowiązuję się do aktywnej pracy w ramach Koła zgodnie z etosem wolontariusza, 

regulaminem i harmonogramem. 

 

data………………………           podpis członka Koła                      podpis opiekuna Koła 

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

 

 

logo Koła                                           logo szkoły 

 

WOLONTARIUSZ 

 

 

…………………………………………… 

 

SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

ZSP1 GNIEZNO 

 

 
  


