
Regulamin Szkolnego Koła Wolontariusza  
przy Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego  

w Bieczu 
 
 
 
Postanowienia ogólne 
 
Szkolne Koło Wolontariusza powołuje się w celu zainteresowania młodzieży pomocą 
potrzebującym i ideą wolontariatu, ponieważ wychowawcze oddziaływanie wolontariatu 
pomaga w przygotowaniu do odpowiedniego wejścia młodych ludzi w dorosłe życie. 
 
Szkolne Koło Wolontariusza jest wspólnotą całkowicie nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy 
chcą pomagać innym. 
 
Wolontariusz to człowiek, który bezpłatnie, świadomie i dobrowolnie działa na rzecz innych, a jego 
praca skierowana jest szczególnie na ludzi potrzebujących pomocy i wsparcia. 
 
 
Prawa i obowiązki członków koła 
 
1. Członkiem koła może zostać każdy uczeń,który respektuje zasady klubu i przedstawi 
pisemną zgodę rodziców na pracę w wolontariacie. 
2. Członkowie koła mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole 
oraz pomocy w domu. 
3. W klubie obowiązują zasady: 
− troski o los słabszych 
− zaangażowania na rzecz potrzebujących  pomocy 
− osobistej pracy nad własnym rozwojem 
4. Członek koła systematycznie wpisuje do Dzienniczka wolontariusza wykonywane prace 
potwierdzone podpisem podopiecznego lub instytucji na rzecz której pracuje. 
5. Członkowie koła mają prawo do uzyskania zaświadczenia od Dyrekcji szkoły 
potwierdzającego ich pracę na rzecz wolontariatu. 
 
Struktura i organizacja 
 
1. Opiekunem koła jest nauczyciel lub pedagog szkolny, który wyrazi chęć prowadzenia 
takiego koła. 
2. Koło podzielone jest na grupy, którymi kierują liderzy wybrani spośród uczniów należących 
do danej grupy. 
3. Liderzy są w stałym kontakcie z opiekunem i zgłaszają mu wszystkie problemy związane z 
wykonywaną pracą. 
4. Spotkania wszystkich członków koła odbywają się raz w miesiącu w celu omówienia 
wykonanych działań, wymiany doświadczeń i planowania dalszej pracy. 
5. Opiekun Koła pełni dyżur w każdy piątek na dużej przerwie w sali 22, w celu lepszego 
koordynowania pracy koła i rozwiązywania na bieżąco wszystkich problemów. 
 
 
 
 



Obszary działania 
 
1. Koło działa na terenie naszej gminy i powiatu 
2. Wolontariusze współpracują z: 

a) ZHP 
b) Caritas 
c) Stowarzyszeniem „Patronus” 
d) świetlicą socjoterapeutyczną „Gniazdo” w Bieczu 

 
Majątek i fundusze 
 
1. Wolontariusze nie wnoszą żadnych składek z tytułu przynależności do klubu. 
2. Pozyskiwaniem wszelkich środków potrzebnych do funkcjonowania koła i organizowanych 
przez nie akcji zajmuje się opiekun koła wraz z liderami. 
3. Wszelkie środki finansowe będą przeznaczone tylko i wyłącznie na Koło Wolontariusza. 
 
Nagradzanie wolontariuszy 
 
1. Raz w roku zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco – podsumowujące, na którym 
spotkają się wszyscy wolontariusze z opiekunem i dyrekcją szkoły. 
2. Na tym spotkaniu zostaną nagrodzeni najlepsi wolontariusze / dyplomy i drobne nagrody/, 
natomiast wszyscy wolontariusze otrzymają zaświadczenia o pracy w Szkolnym Kole 
Wolontariusza. 
3. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla ich 
działalności. 


