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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Wolontariat to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, 

wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie. 
2. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń Liceum Ogólnokształcącego  

w Stanisławowie Pierwszym chętny do udziału w wydarzeniach wolontariackich 
organizowanych przez szkołę. 

3. Szkolny Wolontariat jest organizacją młodzieżową działającą na terenie w/w szkoły pod 
nadzorem Dyrektora szkoły włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność 
charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez szkołę. 

4. Opiekę nad Wolontariatem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora szkoły koordynator, 
który czuwa nad tym, by działalność była zgodna ze Statutem Szkoły i niniejszym 
Regulaminem. W szkole może zostać powołany Lider oraz Rada Wolontariatu i podlega 
ona Samorządowi Uczniowskiemu. 

5. Działalność Szkolnego Wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności  
i bezinteresowności. 

 

II. CELE DZIAŁANIA 
 

1. Rozwijanie wśród młodzieży postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby innych. 
2. Aktywizowanie młodzieży do działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej   

o charakterze regularnym i akcyjnym. 
3. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego. 
4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży. 
5. Zwiększanie samodzielności i efektywności działania młodych ludzi. 
6. Kształtowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży, uwrażliwianie na problemy 

drugiego człowieka i włączanie się w ich rozwiązywanie. 
7. Aktywna współpraca z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w wolontariat  

w środowisku lokalnym. 
 

III. FORMY DZIAŁANIA 

Szkolny Wolontariat może realizować swoja działalność poprzez: 

1. stronę internetową, 
2. udział w wydarzeniach sportowo- kulturalnych, 
3. organizację wydarzeń sportowo- kulturalnych, 
4. udział w akcjach charytatywnych, 
5. organizowanie wszelkich spotkań z uczniami klas ósmych w celu promowania szkoły, 
6. organizowanie różnych wystaw, gazetek, 
7. organizowanie spotkań z zaproszonymi gośćmi, 
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8. organizowanie różnego rodzaju loterii, aukcji, 
9. organizowanie pomocy uczniom słabszym w nauce. 

 

IV. PRAWA WOLONTARIUSZA 
 

1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw. 
2. Wolontariusze mogą podejmować działania w szkolnym Wolontariacie w wymiarze 

nieutrudniającym naukę w szkole i pomoc w domu. 
3. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku z realizowanymi 

zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami. 
4. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając 

odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego. 

 

V. OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA 
 

Wolontariusz: 

1. przestrzega zasad zawartych w Regulaminie Wolontariatu, 
2. realizuje cele i przestrzega założeń programowych Szkolnego Wolontariatu, 
3. jest słowny i wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób rzetelny i uczciwy, 
4. z godnością reprezentuje szkołę i dba o jej dobre imię, 
5. systematycznie uczestniczy w pracach wolontariatu, 
6. działa w zespole i pomaga innym wolontariuszom, 
7. uczeń, który podczas zajęć lekcyjnych wykonuje działania na rzecz wolontariatu ma 

obowiązek uzupełnić braki w wiedzy spowodowane nieobecnością. 

 

VI. NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY 
 
Wolontariusze mogą zostać nagrodzeni poprzez: 

1. wyrażenie uznania słownego, 
2. pochwałę na forum szkoły, 
3. wręczanie listów pochwalnych i dyplomów wolontariuszom lub ich rodzicom, 
4. wręczenie nagrody rzeczowej (np. książki) na zakończenie cyklu kształcenia. 

Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności 
wolontariuszy. 
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VII. ORGANIZACJA 
 

1. Szkolny Wolontariat bezpośrednio podlega Dyrektorowi Szkoły, jako organowi 
powołującemu i nadzorczo-kontrolnemu. 

2. Pracą Szkolnego Wolontariatu kieruje koordynator, do zadań którego należy: 
i. planowanie kierunków działań 
ii. koordynowanie, nadzorowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy 

iii. wspieranie wolontariuszy w działaniach 
iv. inspirowanie członków do podejmowania działań 
v. reprezentowanie Wolontariatu na zewnątrz 

3. Wolontariusz będzie wykonywał świadczenia podczas zajęć dydaktycznych i poza 
nimi. 
 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej przez Koordynatora i Dyrektora 
Szkoły. 

 

 


