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Szkolny Klub Wolontariatu w Zespole Szkół nr 1 im. Gen. Jerzego Ziętka działa na podstawie : 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe art.1 ust.12, art.68 ust.1 pkt. 9,  

art.85 ust.6 i 7, art.98 ust.21 ;  

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 

 Statutu Zespołu Szkół nr 1 im. Gen. J. Ziętka w Katowicach 
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Rozdział I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1 

1. Szkolny wolontariat nosi nazwę : Szkolny Klub Wolontariatu ( SKW) 

2. SKW  jest organizacją społeczną działającą na terenie Zespołu Szkół nr 1 i podlega nadzorowi 

dyrektora Zespołu Szkół nr 1. 

3. Klub działa motywując uczniów do kształtowania  postaw prospołecznych, w tym poprzez 

możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjającym aktywnemu 

uczestnictwu uczniów w życiu społecznym na terenie szkoły i poza terenem szkoły.  

4. Funkcjonowanie Klubu opiera się na bezpłatnej i świadomej działalności na rzecz dobra 

wspólnego.   

5. Klub stosuje się w swej działalności do uregulowań zawartych w Statucie Szkoły oraz ustawie 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

6. Bieżącą opiekę o charakterze wychowawczym i organizacyjnym sprawuje nad Klubem jego 

opiekun. Opiekun jest członkiem grona pedagogicznego. 

Rozdział II 

CELE I ZADANIA  

SZKOLENGO KLUBU WOLONTARIATU  

ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI 

§ 2 

1. Podstawowym celem Szkolnego Klubu Wolontariatu jest: 

1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu 

2) praktyczna realizacja zasady miłości bliźniego w odniesieniu do każdego człowieka  

bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość i rasę. 

3) kształtowanie wśród uczniów postawy otwarcia na drugiego człowieka, 

odpowiedzialności, uczciwości, rzetelnej pracy i umiejętności współdziałania oraz 

propagowanie tych postaw w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.  

4) członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu realizują cele przez podejmowanie 

konkretnych zadań w szkole i poza szkołą.  

 

2. Podstawowym zadaniem Klubu jest w szczególności: 

1)  rozeznanie potrzeb ludzkich w najbliższym środowisku oraz niesienie możliwej pomocy 

poprzez :  

a) udzielanie pomocy uczniom z problemami w nauce, 

b) zbiórki pieniężne i rzeczowe dla potrzebujących, działania kulturowe: imprezy  

o charakterze wolontariackim,  

c) szkolne spektakle, tworzenie dekoracji 

2) uwrażliwienie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkich potrzeb, 

3) współdziałanie w zakresie działań pomocowych i stała współpraca z organizacjami 

młodzieżowymi , władzami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.  
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3. Zadania, o których mowa w Art 2 ust 2 Klub realizuje poprzez: 

1) włączanie się w pracę placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych, 

2) posługę wobec osób potrzebujących żyjących w ich środowisku szkolnym i poza szkolnym, 

3) organizowanie spotkań o charakterze wolontariackim,  

4) organizowanie imprez i szkoleń o charakterze wolorntariackim, 

5) propagowanie idei pomocy potrzebującym przez czynny udział w środowisku szkolnym  

i poza szkolnym, 

6) tworzenie gazetek ściennych z aktualnymi informacjami z życia Szkolnego Klubu 

Wolontariatu, 

7) przekazywanie Koordynatorowi informacji celem aktualizowania ich na stronie 

internetowej szkoły  

8) udział w kwestach, zbiórkach i akcjach organizowanych przez Fundacje, Stowarzyszenia, 

Organizacje Pozarządowe itp. współpracujących ze szkołą.  

 

Rozdział III  

OPIEKUNOWIE I CZŁONKOWIE  

SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU 

§ 3 

1. Na walnym zebraniu członków Klubu w głosowaniu tajnym wybiera się spośród członków 

Zarząd  Klubu, w skład którego wchodzi przewodniczący, jego zastępca oraz od 3 do 5 

członków 

   2.  W skład Zarządu wchodzą uczniowie oddziałów szkół ZS 1. 

   3.  Wybory do Zarządu przeprowadza się we wrześniu każdego roku szkolnego. 

 

§ 4 

1. Pracą Klubu kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą :   

1) opiekun Klubu z głosem decydującym,   

2) zastępca opiekuna, powołany zostaje przez opiekuna Klubu, 

3) opiekun danego działania wolontaryjnego wewnętrznego/ zewnętrznego - nauczyciele 

odpowiedzialni za określone przedsięwzięcia, 

3) asystent – uczeń powołany przez opiekuna SKW i zastępcę SKW. 

2. Opiekun SKW zostaje powołany przez dyrektora, 

3. Opiekun, zastępca, opiekun danego działania jest członkiem grona pedagogicznego, 

4. Do praw i obowiązków opiekuna należy w szczególności: 

1) stworzenie Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu, 

2) wyznaczenie Zarządu SKW w porozumieniu z dyrekcją, w którego w skład wchodzi 

zastępca opiekuna, asystent opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz opiekun danego 

działania,  

3) prowadzenie dokumentacji SKW i aktualizowaniu tych dokumentów  

4) przedstawienie struktury Zarządu SKW oraz przedstawienie listy wolontariuszy Klubu, 
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5)  współpraca z gronem pedagogicznym i motywowanie do działań aby współpraca 

przebiegała sprawnie,  

6) promowanie idei wolontariatu wśród uczniów i ich rekrutację, 

7) przy współpracy z gronem pedagogicznym wyznaczanie zadań odpowiednich do profilu  

i zainteresowań wolontariusza, 

8) nadzorowanie pracy wolontariuszy przez prowadzenie przez nich dziennika aktywności 

wolontariusza (załącznik Nr 1) 

9) określanie warunków współpracy- przydział czynności dla wolontariuszy, 

10)  utrzymywanie stałego kontaktu z wolontariuszami i ich rodzicami,  

11)  nagradzanie i podtrzymywanie motywacji wolontariusza,  

12)  rozwiązywanie trudnych sytuacji, 

13)  prowadzenie systematycznych spotkań i szkoleń.  

5. Do praw i obowiązków zastępcy opiekuna SKW należy w szczególności: 

1) Wsparcie i pomoc dla opiekuna Klubu oraz wszystkich jego członków, 

2) W sytuacji długiej nieobecności opiekuna Klubu, zastępca opiekuna SKW przejmuje 

obowiązki na czas nieobecności Opiekuna Klubu. 

6. Do zadań opiekuna danego działania w szczególności należy:  

1) Opiekun danego działania ma obowiązek dostarczyć porozumienia współpracy 

z organizacjami poza szkolnymi na rzeczy których działa SKW, 

2) informowanie opiekuna SKW- w razie nieobecności zastępcę SKW- drogą elektroniczną 

pod wskazany adres e-mail  o działaniach bieżących na rzecz Klubu z uwzględnieniem: 

daty, miejsca, celu i efektów swoich działań oraz listy osób biorących udział w danym 

działaniu, 

3) Opiekun danego działania ma obowiązek skierować uczniów do opiekuna SKW celem 

podpisania Porozumienie o współpracy oraz dopilnować sam czy uczniowie, którzy biorą 

udział mają aktualne porozumienie,  

4) przesłanie w terminie 30 dni przed zakończeniem I semestru i II semestru sprawozdania  

z działań na rzecz Szkolnego Klubu Wolontariatu. 

5) Opiekun danego działania ma obowiązek przedstawić własny Plan działania Szkolnego 

Klubu Wolontariatu na dany rok szkolny przed rozpoczęciem roku szkolnego w terminie 

do 15 sierpnia oraz przedstawić własny Plan działania Szkolnego Klubu Wolontariatu  

na semestr I w terminie do 15 sierpnia oraz semestr II w terminie do 31 grudnia celem 

aktualizowania informacji na : stronie internetowej, wydarzeniach na Facebooku, gazetki 

szkolnej, plakatach i ulotkach.   

§ 5 

1. Członkami Szkolnego Klubu Wolontariatu mogą zostać: 

1) uczniowie Zespołu Szkół nr 1 wyrażający chęć uczestnictwa w SKW  i bezinteresownego 

niesienia pomocy tam, gdzie jest ona potrzebna. (załącznik Nr 2) 

2) członkiem Klubu może zostać każdy uczeń szkoły oraz nauczyciel. W przypadku ucznia 

wymagana jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów (załącznik nr 3), 

3) członkiem Klubu może być osoba, która zgłosi się do opiekuna SKW i uzupełni oraz 

podpisze deklaracje zwaną  dalej „Porozumienie o współpracy” ( załącznik nr 4),  

2. Członek Klubu ma prawo do: 

1) uczestniczenia w życiu i działalności Klubu oraz wpływania na jego funkcjonowanie, 

2) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego dotyczącego osób wybieranych  
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z członków Szkolnego Klubu Wolontariatu,   

3) posiadania identyfikatora podczas realizacji zadań Klubu, 

4) otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w SKW 

3. Członek Szkolnego Klubu ma obowiązek:   

1)stosować się do przepisów niniejszego regulaminu oraz decyzji opiekuna Klubu i osób  

nadzorujących- zastępca, opiekun danego działań,   

2)uczestniczyć w pracach i zebraniach Klubu,   

3) godnie reprezentować Klub,  

4) troszczyć się o rozwój Klubu,   

5) brać czynny udział i sumiennie wykonywać podjęte zadania, w przypadku niemożliwości 

ich wykonania szukać zastępstwa lub zgłosić to opiekunowi SKW lub opiekunowi danego 

działania.  

 

§ 6 

1. Uznanie dla wolontariusza działającego w SKW ma charakter motywacyjny, podkreślający 

uznanie dla działań ucznia na  rzecz Klubu. Formami nagradzania wolontariuszy za ich 

działania jest : 

1. Pochwała Wychowawcy oddziału, 

2. Pochwała udzielana przez Dyrektora Szkoły wobec uczniów oddziału, 

3. Pochwała udzielana przez Dyrektora Szkoły wobec uczniów Szkoły 

4. Dyplom uznania 

5. Nagroda książkowa 

2. Aby działalność w wolontariacie liczyła się do otrzymania dodatkowych punktów z 

zachowania według Regulaminu ocen zachowania, uczeń – zwany dalej wolontariuszem- 

powinien brać czynny udział w SKW ( 10-30 pkt ) 

§ 7 

1. W działalności SKW mogą włączyć się uczniowie nie zrzeszeni lub uczęszczający do innej 

szkoły na zasadzie sympatyków Klubu.  

2. Absolwent szkoły, który był członkiem Klubu i pragnie kontynuować pracę w Klubie 

podejmując wszystkie związane z tym obowiązki, może do niego należeć na zasadzie członka 

– seniora. Członek – senior nie posiada prawa wyborczego oraz nie może czynnie 

uczestniczyć w Szkolnym Klubie Wolontariatu.    

§ 8 

1. Członkostwo w Klubie ustaje przez:   

1) ukończenie lub zmianę szkoły,   

2) wystąpienie na wniosek członka,  

3) skreślenie przez opiekuna lub dyrektora 
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Rozdział IV 

ORGANIZACJA KOŁA 

§ 9 

1. Szkolny Klub Wolontariatu jest sekcją w ramach Samorządu Uczniowskiego. Powołany  

przez dyrekcję. 

2. Zarząd wolontariatu jest autonomiczną częścią Samorządu Uczniowskiego. 

§ 10 

1. Do zadań Zarządu Klubu należy:   

1) planowanie przy współudziale wszystkich członków kierunków działania Klubu w danym 

roku szkolnym,  

2) inspirowanie członków do podejmowania działań,  

3) zwoływanie i prowadzenie zebrań,  

4) przyjmowanie i usuwanie członków oraz sympatyków Koła,   

5) rozstrzyganie spraw spornych członków Klub,  

6) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,   

7) decydowanie o wydatkach Klubu i kontrola aktywności finansowej,  

8) przedstawianie dyrektorowi szkoły rocznego planu działalności Klubu na najbliższy rok 

szkolny oraz rocznego sprawozdania z działalności Klubu, w tym rozliczenia finansowego, 

za ubiegły rok szkolny w terminie wyznaczonym przez dyrekcję. 

§ 11 

1. Wszelkie istotne decyzje dotyczące działalności i finansów Klubu są podejmowane przez 

uprawnione osoby jawnie i po konsultacji z dyrekcją szkoły.  

 

Rozdział V 

 MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU  

§ 12 

1. Majątek Klubu stanowią: środki finansowe z innych źródeł np.: Rada Rodziców, sponsor, 

który  przeznacza je na potrzeby Klubu. 

2. Fundusze pozyskane przez Klub na cele charytatywne z własnej inicjatywy winny być 

wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.  

3. Fundusze pozyskane przez Klub na cele charytatywne w ramach działań zainicjowanych przez 

inne organizacje charytatywne winny być przekazane tym organizacjom lub 

zagospodarowanie zgodnie z odrębnymi ustaleniami. 
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Rozdział VI 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 13 

1. W Szkole uroczyście obchodzony jest w dniu 5 grudnia każdego roku szkolnego światowy 

dzień wolontariusza. 

2. W przypadku realizacji zadań określonych § 3 i 4 dyrektor szkoły zawiera stosowne 

porozumienie zwane „ Porozumienie o współpracy”. 

3. Uczeń – wolontariusz z dniem uzupełnienienia i podpisania pełnej dokumentacji staje się 

wolontariuszem SKW i ma obowiązek przestrzegania Regulamin Szkolnego Klubu 

Wolontariatu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień  ................................................ 

 

 

 

....................................      ..................................    ................................  

Przewodniczący SU                                   Opiekun Klubu                 Dyr. Szkoły 

 


