
Regulamin wolontariatu w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej 

w Szczecinie  

 

I Postanowienia ogólne 

 

1. Wolontariat polega na nieodpłatnej i dobrowolnej pomocy innym. 

2. Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia działa na rzecz 

innych osób, nie będących jej bliskimi. Wolontariuszem może być każdy, kto 

ma chęć wykonywać świadczenia na rzecz innych, w każdej dziedzinie życia 

społecznego, w zależności od potrzeb społecznych i przekonań osobistych. 

Wolontariuszem może być również osoba młodociana. 

3. Wolontariat jest inicjatywą ludzi, polegającą na: 

 pomocy najbardziej potrzebującym,  

 reagowaniu na potrzeby środowiska szkolnego i lokalnego,  

 inicjowaniu na rzecz osób potrzebujących wsparcia i działaniu w 

środowisku szkolnym i lokalnym,  

 wspomaganiu inicjatyw charytatywnych, kulturalnych i innych, 

przyczyniających się do poprawy warunków życia członków 

społeczności.  

4. W skład wolontariatu wchodzą koordynatorzy oraz członkowie (uczniowie, 

nazywani dalej wolontariuszami). 

II Prawa i obowiązki wolontariusza i koordynatorów 

 

Prawa wolontariusza: 

1. Każdy wychowanek ma prawo przystąpić do wolontariatu, jak i z niego 

odejść uprzedzając na 7 dni wcześniej koordynatora o podjęciu tego typu 

decyzji.  



2. Wolontariusz sam decyduje ilu czasu może poświęcić na wolontariat oraz w 

jakiej dziedzinie chciałby pomagać. 

3. Wszyscy Wolontariusze mają takie samo prawo do podejmowania decyzji 

związanych z aktywnością wolontariatu. 

4. Wolontariusze mają prawo zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, 

wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie. 

5. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora (indywidualne 

rozmowy, spotkania członków wolontariatu). 

6. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o 

wykonanej pracy. 

7. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o przysługujących mu 

prawach i obowiązkach. 

 

Obowiązki wolontariusza: 

1. Niepełnoletni wolontariusze muszą przedstawić opiekunowi pisemną zgodę 

na wolontariat od rodziców lub opiekunów prawnych. 

2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w warsztatach, spotkaniach i 

akcjach podejmowanych przez wolontariat. 

3. Wolontariusz wywiązuje się z podjętych zobowiązań. W przypadku gdy nie 

jest to z różnych przyczyn możliwe, zwłaszcza w przypadku działań 

akcyjnych, wolontariusz znajduje za siebie zastępstwo (za akceptacją 

opiekuna).  

4. Wolontariusz ma obowiązek przestrzegania następujących zasad: 

 zasady równości, 

 zasady osobistej pracy nad własnym rozwojem,  

 zasady zachowania dyskrecji, 

 zasady prawdy, życzliwości i wzajemnego szacunku. 

           6. Wolontariusz może zostać usunięty ze stowarzyszenia za nieprzestrzeganie 

Regulaminu.   



7. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować 

ideę wolontariatu, być przykładem dla innych. 

 

Zadania koordynatora 

1. Organizowanie spotkań, warsztatów, szkoleń, wspólne planowanie działań i 

podział zadań. 

2. Ewaluacja pracy wolontariuszy. 

3. Nagradzanie wolontariuszy za pracę zależnie od zaangażowania w 

podejmowane działania.  

4. Tworzenie atmosfery zaufania, otwartości, dawanie poczucia 

bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy. 

5. Nawiązywanie i utrzymanie stałego kontaktu z organizacjami instytucjami, 

w których mogą pomagać wolontariusze. 

6. Informowanie wolontariuszy o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa 

związanym z wykonywaniem świadczeń oraz o zasadach ochrony przed 

zagrożeniami.  

 

III Cele i sposoby działania Klubu 

 

1. Celem wolontariatu jest rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania 

w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc na rzecz potrzebujących, 

otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, a także zapoznawanie z ideą 

wolontariatu. 

2. Celem wolontariatu jest wypracowanie systemu włączania uczniów do 

działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i 

środowiska naturalnego. 

3. Celem wolontariatu jest wspieranie ciekawych inicjatyw o charakterze 

lokalnym, regionalnym lub międzynarodowym. 



4. Wolontariat angażuje się również do pomocy przy organizacji 

jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym (np. kwesty, koncerty, 

kierowanie porządkiem, itd.) 

5. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Zespół Szkół nr 4 w 

Szczecinie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


