
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 12/2017/18  

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych  

im. W. St. Reymonta w Czartajewie z dnia 22 lutego 2018 r.   

stanowiący Załącznik nr 6 do Statutu 

 

SZKOLNY PROGRAM 

WOLONTARIATU 

 

 

  
"Wolontariat w każdym przypadku, 

powinien być szkołą życia, 

zwłaszcza dla ludzi młodych, 

przyczyniając się do ich wychowania, 

 w kulturze solidarności i otwartości, 

w gotowości do dania daru z siebie" 

 (Jan Paweł II) 

  



Podstawa prawna: 

Ustawa z 14 grudnia 2016 r.  – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 1 ust. 12, art. 68 ust. 1 pkt 9, 

art. 85 ust. 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21., art. 109  ust. 5 

Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 

r. poz. 1817 ze zm.). 

Sposoby organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu 

1. Szkoła zapewnienia kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość 

udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w 

życiu społecznym. 

2. Dyrektor szkoły stwarza warunki do działania wolontariuszy w szkole. 

3. Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia podejmuje działania w obszarze 

pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego. 

4. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń szkoły, po uzyskaniu pisemnej zgody co najmniej 

jednego przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica lub opiekuna prawnego. 

5. Wybrane formy działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły mogą być prowadzone z 

udziałem wolontariuszy. Są to: zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; zajęcia 

prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; zajęcia rozwijające zainteresowania 

i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności; 

6. Szkoła może podjąć współpracę w zakresie wolontariatu z organizacjami pozarządowymi i 

fundacjami. 

7. Samorząd uczniowski, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, podejmuje działania z zakresu 

wolontariatu. 

8. Samorząd uczniowski ze swojego składu wyłania Radę Wolontariatu. 

9. Strukturę Rady Wolontariatu i jej kompetencje samorząd uczniowski ustala w regulaminie. 

10. Rada pełni funkcję społecznego organu szkoły, koordynuje zadania z zakresu wolontariatu m.in. 

poprzez: diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym czy w otoczeniu szkoły, 

opiniowanie ofert działań, decydowanie o działaniach do realizacji. 

11. Szkoła umożliwia działanie Szkolnego Klubu Wolontariatu, nad którym opiekę sprawuje 

nauczyciel. 

12. Szczegółowe zasady działania Szkolnego Klubu Wolontariatu określa regulamin Klubu, 

opracowany przez nauczyciela, będącego opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariatu, w 

porozumieniu z Dyrektorem oraz Radą Wolontariatu. 

  



Podstawowe pojęcia: 

Wolontariat to świadoma, dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza 

więzi rodzinno – przyjacielsko – koleżeńskie. 

Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia podejmuje działania w obszarze 

pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego. 

 

Cele do realizacji w ramach działań wolontariatu: 

  Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie 

  Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych 

  Kształtowanie postaw prospołecznych, aktywne uczestnictwo w życiu społecznym 

  Rozwijanie empatii i tolerancji wobec odmienności, chorób, osób w różnej sytuacji 

życiowej 

  Inspirowanie  do aktywnego spędzania czasu wolnego 

  Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności 

  Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu profilaktyczno-

wychowawczego. 

  Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze 

środowiskiem. 

  Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni. 

  Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi 

  Rozwijanie zainteresowań związanych z pomocą innym 

  Zdobywanie doświadczenia z zakresu działania zespołowego,  komunikacji 

interpersonalnej, współpracy z organizacjami. 

  Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej. 

  Przeciwdziałanie samotności, zagubieniu i niedowartościowaniu. 

 



 

OBSZARY DZIAŁANIA    

Działalność wolontariuszy ma obejmować środowisko szkolne i pozaszkolne. Działania w jakich 

szkoła planuje uczestniczyć to: 

  Pomoc koleżeńska w nauce, udział wolontariuszy w zajęciach pozalekcyjnych, 

  Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu podczas godzin wychowawczych. 

  Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w działania wolontariatu. 

  Zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły - zakładka Wolontariat 

  Pomoc osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym 

  Udział w akcji "Góra Grosza" 

  Obchody Dnia Wolontariusza ( 5 grudnia) 

  Kiermasz kartek i stroików świątecznych 

  Kiermasz ciasta 

  Zbiórka  nakrętek na konkretne cele 

  Udział w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”. 

  Inne w zależności od potrzeb. 

 



 

 SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU I RADA WOLONTARIATU 

W skład Szkolnego Koła Wolontariatu wchodzą: 

1. Rada wolontariatu 

2. Opiekun (nauczyciel, który nadzoruje działania wolontariatu); 

3. Uczniowie. 

 

REKRUTACJA WOLONTARIUSZY 

  wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę wolontariatu, 

informujących o działalności SKW 

  informacje na stronie internetowej szkoły 

  zachęcanie uczniów do działań w Szkolnym Kole Wolontariatu podczas rozmów 

prowadzonych przez nauczycieli, specjalistów i doświadczonych wolontariuszy; 

  lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu; 

RADA WOLONTARIATU 

Jest wyłaniana ze składu Samorządu Uczniowskiego. Rada pełni funkcję społecznego organu szkoły, 

koordynuje zadania z zakresu wolontariatu m.in. poprzez: diagnozowanie potrzeb społecznych w 

środowisku szkolnym czy w otoczeniu szkoły, opiniowanie ofert działań, decydowanie o działaniach 

do realizacji. 

ZADANIA RADY WOLONTARIATU: 

1. Nadzór nad harmonogramem pracy Szkolnego Koła Wolontariatu. 

2. Rekrutacja wolontariuszy. 

3. Promocja idei wolontariatu. 

4. Przygotowanie szkoleń dla wolontariuszy zgodnie z zapotrzebowaniem. 

5. Nadzór nad realizacją powierzonych wolontariuszom działań. 

6. Pomoc wolontariuszom w rozwiązywaniu bieżących trudności. 

7. Utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi współpracuje 

wolontariat szkolny. 

8. Organizowanie spotkań, mających na celu zapoznanie młodzieży z planowanymi działaniami 

oraz przydziałem obowiązków. 

9. Przygotowywanie rocznych sprawozdań z pracy wolontariuszy. 



 

ROZPOCZĘCIE RPACY W WOLONTARIACIE 

Wolontariuszem może zostać każdy uczeń szkoły, po uzyskaniu pisemnej zgody co najmniej jednego 

przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica lub opiekuna prawnego. 

REZYGNACJA Z PRACY W WOLONTARIACIE 

Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie. Od momentu podjęcia decyzji 

o rezygnacji, niepełnoletni wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie opiekunom wolontariatu 

pisemnego oświadczenia o rezygnacji wraz z podpisem rodzica.    

 

PRAWA WOLONTARIUSZA 

  Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw. 

  Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w 

szkole i pomocy w domu. 

  Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników 

Wolontariatu Szkolnego. 

  Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy. 

  Nie wolno wywierać na wolontariuszu presji moralnej w związku z realizowanym 

zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami. 

  Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontarystycznej uprzedzając odpowiednio 

wcześniej opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu 

  

OBOWIĄZKI  WOLONTARIUSZA 

  Niepełnoletni członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę 

rodziców lub opiekunów (Załącznik nr 1) 

  Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Wolontariatu. 

  Wolontariusz ma respektować zasady Karty Etycznej Wolontariusza (Załączniknr 2) 

  Wypełnić oświadczenie o ochronie danych osobowych  (Załącznik nr 3). 

 



 

SPOSOBY EWALUACJI 

  Sprawozdanie z pracy Szkolnego Koła Wolontariatu na koniec roku szkolnego 

  Ankieta dla wolontariuszy 

  Rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze 

  Zdjęcia z imprez 

  Informacje na stronie internetowej szkoły, zakładka Wolontariat 

  Artykuły w prasie lokalnej 

  Podziękowania od osób prywatnych i instytucji 

  Wywiad z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy 

 

 

Załącznik Nr 1 

ZGODA RODZICÓW NIEPEŁNOLETNIEGO UCZNIA ZST W CZARTAJEWIE NA UDZIAŁ W 

DZIAŁANIACH SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

  

My niżej podpisani / Ja niżej podpisany/a wyrażamy zgodę na udział naszego 

dziecka …………………………………………………………. (klasa ……….) w działaniach 

Szkolnego Koła Wolontariatu.   

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Oświadczam również, że zgodnie z art. 81 ust. 1 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 

lutego 1994r (tekt jedn. Dz.U. z 2006r, nr 90 poz.631 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na 

nieodpłatną rejestrację i wykorzystanie wizerunku mojego 

dziecka …………………………………………………………., zarejestrowanego aparatem 

fotograficznym lub kamerą podczas działań Szkolnego Koła Wolontariatu w celach publikacji na 

stronie internetowej szkoły oraz  portalu społecznościowym facebook. 

  

  

Podpisy rodziców/opiekunów 

prawnych ………………………………………………   ……………………………………………

… 

  



Załącznik Nr 2 

OŚWIADCZENIE UCZNIA 

Ja niżej podpisana/ny oświadczam, iż zapoznałam/łem się z Programem Szkolnego Koła 

Wolontariatu oraz deklaruję przestrzeganie zasad związanych z moim uczestnictwem w Kole oraz 

Karty Etycznej Wolontariusza. 

Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady SKW: 

  zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem; 

  zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy; 

  zasada troski o los słabszych; 

  zasada równości; 

  zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości, szacunku.   

  

KARTA ETYCZNA WOLONTARIUSZA   

1) Będę spełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą. 

2) Nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić. 

3) W przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, poinformujemy o tym koordynatora 

pracy wolontariuszy.   

4) Zachowam dyskrecją w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań, które mogą być 

niewłaściwie rozumiane.   

5) Będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania. 

6) Wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób. 

7) Nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem.   

8) Będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem. 

9) Będę działać w zespole.   

10) Będę osobą, na której można polegać.   

11) Będę pracować lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego się ode mnie oczekuje. 

12) Będę chętnie uczyć się. Wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonanej 

pracy.   

13) Będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach.   

14) Postaram się być bardzo dobrym wolontariuszem.   

  Podpis ucznia 

…………………………………………………. 

  



Załącznik Nr 3 

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH   

  

Ja niżej podpisana/y zobowiązuję się do zachowania tajemnicy danych osobowych osób, którym 

będzie udzielana pomoc w ramach działań Szkolnego Koła Wolontariatu zgodnie z treścią ustawy o 

ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. 

  

Podpis ucznia 

……………………………………….. 

  

  

 


