
"SŁOWA UCZĄ A PRZYKŁADY PORYWAJĄ"  

 
 

 

SPOSÓB ORGANIZACJI I REALIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE WOLONTARIATU w 
ZSBC w Gliwicach 

 
REGULAMIN SKW ZSBC W GLIWICACH 

 
§ 1 Definicje 

 
1. Wolontariat - to bezpłatne, wiadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, wykraczające 
poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.  

 

2. Wolontariusz - osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym  
Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest 
potrzebna.  
 
3. Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą służyć 
najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu 
inicjatywy charytatywne.  

 
4. Szkolny Klub Wolontariusza jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną i 
otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym. 

 
§ 2 CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 
1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie 
2. Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności  
3. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze 

środowiskiem  
4. Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi  
5. Kształtowanie postaw prospołecznych, rozwijanie empatii i zrozumienia  
6. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych  
7. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego  
8. Stwarzanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń oraz zdobywanie 

nowych  
9. Rozwijanie zainteresowań  
10. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego  
11. Uczenie młodego człowieka podejmowania decyzji oraz realizacji zamierzeń  
12. Wyzwalanie dążenia do samorozwoju, poszukiwanie własnego miejsca w życiu  
13. Opowiadanie się za określonymi wartościami  
14. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej. 
 
 
 
 



§ 3 OBSZARY DZIAŁANIA: 
  
Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:  
środowisko szkolne oraz środowisko pozaszkolne.  
 

ŚRODOWISKO SZKOLNE 
 

   1. Organizowanie pomocy uczniom osiągającym słabsze wyniki w nauce w ramach koleżeńskich 
korepetycji. 
   2.  Zaangażowanie we współorganizowanie imprez szkolnych 

  
ŚRODOWISKO POZASZKOLNE 

 
  Działania i akcje charytatywne wspierające instytucje, placówki i inne, tj.:  

 
1.Przedszkole nr 20 w Gliwicach - akcje świąteczne, czytanie dzieciom, Dzień Ziemi, Dzień Wiosny  
2. Schronisko dla Zwierząt w Zabrzu - współpraca ze schroniskiem polegająca na opiece nad   
zwierzętami, akcje „Wpierania zwierząt w schroniskach” poprzez zorganizowanie zbiórki   potrzebnych 
rzeczy, artykułów itp. na terenie szkoły;  
3. Dom Seniora - wizyty celem utrzymania przyjaznych kontaktów z podopiecznymi placówki  
4.. Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach - zbiórki pieniędzy - Kwesty Listopadowe i udział  
  w innych akcjach i szkoleniach 
5. Zorganizowanie na terenie szkoły zbiórki pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”;  
6. Zaangażowanie w ogólnopolską akcję Wieka Orkiestra Świątecznej Pomocy poprzez zbiórkę 
pieniędzy przez wolontariuszy naszej szkoły dla najmłodszych, chorych dzieci;  
7. Współpraca z Fundacją Pomóż i Ty - kalendarzyki, kartki świąteczne 
8.  Współpraca z Caritas Diecezji Gliwickiej - wspieranie głodnych, chorych i potrzebujących poprzez 

udział licznych akcjach Caritas 

9.  Współpraca z firmą FLUOR - udział w corocznych akcjach sadzenia drzewek 

10. Współpraca z Centrum Krwiodawstwa w Katowicach - zbiórki krwi w ZSBC wg.ustalonego 

harmonogramu przez cały rok szkolny 

11. Wspomaganie programu społecznego „Bezpieczna i przyjazna szkoła” 

12. Współpraca ze Stowarzyszeniem Świętego Brata Alberta - zbiórki odzieży i rzeczy na terenie 

szkoły 

13. Współpraca z Centrum Wolontariatu w Gliwicach 

Inne realizowane przez wolontariuszy działania będą dopisywane w ciągu roku szkolnego.  
 

 
§ 4 REALIZOWANE ZADANIA: 

 
1. Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych.  
2. Umożliwianie rozpoznania własnych motywacji do pracy.  
3. Poznanie obszarów pomocy.  
4. Poznanie zasad pracy i etyki działalności wolontarystycznej.  
5.Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy.  
6. Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę wolontariatu.  
7. Zamieszczanie informacji o działalności Szkolnego Koła Wolontariatu na stronie internetowej 
szkoły.  
8. Zachęcanie uczniów do działań w szkolnym wolontariacie podczas rozmów prowadzonych przez 
nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy.  
9. Udział w Finale WOŚP.  
10. Spotkanie z przedstawicielem Hospicjum i Caritas w Gliwicach  
11. Szkolenia członków wolontariatu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  
12.Systematyczne zebrania członków wolontariatu wg.harmonogramu 
13. Pomoc uczniom naszej szkoły z problemami  
14. Monitorowanie potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego.  
15. Monitorowanie działalności wolontariuszy. 
 



 
§ 5 SYSTEM REKRUTACJI: 

 
1. Ogłoszenia zachęcające młodzież do włączenia się w pracę szkolnego wolontariatu.  
2. Zamieszczenie informacji o działalności Szkolnego Koła Wolontariatu na stronie internetowej 
szkoły.  
3. Zachęcanie uczniów do działań w wolontariacie szkolnym podczas rozmów prowadzonych przez 
nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy.  
4. Lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu.  
5. Wyznaczenie terminu spotkania organizacyjnego.  
 
Uznanie ucznia za wolontariusza wymaga spełnienia dwóch podstawowych warunków:  
1. Świadczenie wykonywane musi być dobrowolne.  
2. Osoba świadcząca pomoc nie może otrzymywać gratyfikacji pieniężnej.  
 

 
§ 6 PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZY 

 
Każdy członek Klubu ma prawo do:  
 

jasno określonego zakresu obowiązków,  

prośby o pomoc,  

wnoszenia nowych pomysłów,  

ciągłego rozwijania swoich umiejętności,  

ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu zadań,  

wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje.  
 
Każdy członek Klubu ma obowiązek:  
 

być osobą odpowiedzialną,  

sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania,  

być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji dla której pracuje,  

zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych,  

brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które maja na celu rozwijanie 
wolontariuszy.  

 
 

§ 7  ZEBRANIA CZŁONKÓW SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU: 
 

Spotkanie organizacyjne - termin: drugi tydzień września.  
Cele:  
1/ Przybliżenie uczniom idei wolontariatu.  
2/ Umożliwienie rozpoznania własnych motywacji do pracy.  
3/ Poznanie obszarów pomocy.  
4/ Poznanie zasad pracy i etyki działalności wolontariusza.  
5/ Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy.  
Spotkania cykliczne - raz w miesiącu i wg potrzeb.  
Cele:  
1. Pogłębianie motywacji.  
2. Organizacja działań.  
3. Monitowanie potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego.  
4. Monitorowanie działalności wolontariuszy.  
5. Wymiana doświadczeń. 

 
 
 
 
 
 
 



§ 8 KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA: 
 
 

 
 

Być pewnym  
Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.  
Być przekonanym  
Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.  
Być lojalnym  
Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.  
Przestrzegać zasad  
Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.  
Mówić otwarcie  
Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię 
od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.  
Chętnie uczyć się  
Rozszerzaj swoją wiedzę.  
Stale się rozwijać  
Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.  
Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą  
Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.  
Być osobą na której można polegać  
Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś 
w stanie spełnić.  
Działać w zespole  
Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.  

 

§ 8 SPOSOBY EWALUACJI: 
 

1. Sprawozdanie z pracy Szkolnego Koła Wolontariatu na koniec roku szkolnego;  
2. Rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze;  
3. Potwierdzenia wpłat na konta fundacji;  
4. Informacje zamieszczone na stronie internetowej szkoły z przeprowadzonych przez wolontariusz 
działań;  
5. Podziękowania od oraz dla osób i instytucji;  
6. Wywiad z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy;  
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§ 9 PLANOWANE EFEKTY: 
 

1. Dostarczenie młodzieży propozycji alternatywnych form spędzania czasu wolnego.  
2. Wzrost świadomości dotyczącej ludzi potrzebujących.  
3. Wykazywanie odpowiedzialności za swoje czyny oraz wyrozumiałości w stosunku do innych.  
4.Troska o dobro innych, uczenie bycia miłym, uśmiechniętym, przyjaznym.  
5. Wykazywanie się inicjatywą, empatią i cierpliwością.  
6. Pomaganie innym kierując się otwartością, serdecznością, wytrwałością, tolerancją, wrażliwością 
oraz chęcią niesienia pomocy innym.  
 

§ 10 Nagradzanie wolontariuszy 
Formy nagradzania:  
 

 Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika.  
 Dyplom uznania Wolontariusz Roku.  
 Pochwała Dyrektora Szkoły.  
 Powierzenie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.  
 List gratulacyjny.  

 
Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności 
wolontariusza. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Szkolny Wolontariat obchodzi swoje święto 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień 
Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 
lipca 1997r. To dowód uznania dla osób, poświęcających swój cenny czas i 
umiejętności w celu niesienia pomocy innym. 

 

E.O. 
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