
Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu.         

 

Wolontariat w LXI Liceum Ogólnokształcącym im. Janiny Zawadowskiej 

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii  nr 1 „SOS”  jest realizowany poprzez 

inicjatywy klas i Szkolnego Koła Wolontariatu. 

 

Cele: 

 

1. Uwrażliwienie na potrzeby innych, kształtowanie umiejętności empatii 

i tolerancji. 

2. Uwrażliwienie na potrzeby i problemy społeczne. 

3. Uczenie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie. 

4. Uczenie brania odpowiedzialności za powierzone zadania –formacja 

liderów. 

5. Uczenie refleksji nad wykonanymi zadaniami. 

6. Współdziałanie z organizacjami społecznymi. 

7. Rozwijanie zainteresowań uczniów. 

8.  Pomoc w znalezieniu swojej ścieżki rozwoju w ramach wolontariatu. 

9. Inspirowanie do aktywnego i kreatywnego spędzania wolnego czasu. 

10.  Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, 

tworzenie więzi ze środowiskiem. 

11. Kształtowanie poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i 

innych kultur.  

12. Poszerzanie wiedzy i świadomości na temat ekologii i ochrony 

środowiska  

 

Realizowane zadania:  

 

1. Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu podczas spotkań koła i godzin 

wychowawczych.  

2. Przeprowadzenie szkoleń dla członków klubu wolontariatu. 

3. Poznanie obszarów pomocy. 

4. Zapoznanie z zasadami pracy i etyką działalności wolontariackiej. 

5. Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy. 

6. Informowanie o działalności wolontariatu poprzez plakaty i stronę 

internetową i facebook Ośrodka.  

7. Okresowe zebrania członków wolontariatu mające na celu: 

a) przygotowanie akcji wolontariackich, 

b) analiza proponowanych i zrealizowanych  działań, 

c) omówienie współpracy w grupie. 

8. Działania na rzecz innych i środowiska: 

a) udział w Finale WOŚP, 

b) udział w akcji „Żonkil”, 



c) pomoc w nauce uczniom z Ukrainy, Białorusi, Kirgistanu, 

d) zbiórki żywności dla osób potrzebujących, 

e) zbiórki na rzecz schronisk dla zwierząt organizowane w środowisku 

lokalnym, 

f)  coroczne proponowanie nowych przedsięwzięć, 

g) wspieranie klas w akcjach „Każda klasa robi coś dobrego dla świata” 

9. Współpraca z organami samorządu szkolnego (gońcy, samorząd klasowy).  

 

Prawa i obowiązki członków koła wolontariatu: 

 

1. Członek Koła Wolontariatu regularnie uczestniczy w działaniach 

wolontariatu. 

2. Członek Koła Wolontariatu uczestniczy w zebraniach wolontariatu. 

3. Członek Koła wolontariatu współdecyduje o działaniach podejmowanych 

przez Koło. 

4. Rada Wolontariatu tworzona jest przez członków Koła, którzy koordynują 

określone zadania.  

5. Sympatycy Koła, to osoby nie będące członkami Koła, które uczestniczą  

w działaniach realizowanych przez Koło. 

6. Wolontariusz ma obowiązek i prawo do szkolenia z zakresu 

powierzonychzadań.  

7. Uczniowie mają obowiązek odpowiedzialnego wykonywania 

powierzonych zadań. 

8. Niepełnoletni wolontariusz uczestniczy w wolontariacie za zgodą 

rodziców.  

9. Współpraca z innymi organizacjami regulowana jest umowami. 

 

Porozumienie z wolontariuszem, czyli umowa wolontariacka. 

 

Zakres wolontariatu, czas, miejsce i sposoby jego realizacji określone są  

w porozumieniu pisemnym z pełnoletnim wolontariuszem lub z opiekunem 

prawnym w przypadku osoby niepełnoletniej i spisane w umowie.  

Podpis niepełnoletniego ucznia -wolontariusza także powinien figurować na 

porozumieniu. 

 

Stała współpraca z innymi organizacjami i instytucjami:  

 

- Centrum Wolontariatu 

- Fundacja WOŚP 

- Bank Żywności SOS w Warszawie 

- Muzeum Żydów Polskich Polin 

- Schroniska dla zwierząt 

- Kolegium Św. Stanislawa Kostki, liceum polonijne.  



 

Opieka ze strony kadry:  

 

Koordynator ze strony kadry i 2 osoby wspierające. 

Koordynator odpowiada m.in. za wyznaczanie kierunków prac Koła, organizację 

spotkań wolontariuszy, określanie terminów realizacji zadań.  

 

Do jego głównych zadań należy: 

a) promocja idei wolontariatu wśród uczniów i ich rekrutacja, 

b) wyznaczanie zadań odpowiednich do profilu i zainteresowań 

wolontariusza, 

c) nadzorowanie pracy wolontariuszy, 

d) przygotowanie stanowiska pracy oraz samego wolontariusza do pracy, 

e) określenie warunków współpracy, 

f) dopilnowanie wszelkich formalności, w tym m.in.  ubezpieczenie, 

g) utrzymywanie stałego kontaktu z wolontariuszami, 

h) nagradzanie i podtrzymywanie motywacji wolontariusza, 

i) pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji. 

Podstawa prawna:  

- Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 

59) - art. 2 ust. 12,art. 68 ust. 1 pkt 9,art. 85 ust. 6 i 7,art. 98 ust. 1 pkt 21. 

- Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie publicznych 

placówek oświatowo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków 

szkolno- wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno –wychowawczych oraz 

placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom pobierania nauki poza 

miejscem stałego zamieszkania.  (Dz.U. z 2017 poz. 1611) –rozdział 1, & 2, pkt. 

4,5,6,7,8; rozdział 2,& 5.2. pkt.1. 

- Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym.(Dz.U. z 2017 r. poz.1578) -  & 5,pkt.4,5,6.; 

& 6.1. pkt.2. 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 

2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450) – Dział III. 

https://www.portaloswiatowy.pl/dla-dyrektorow/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dla-dyrektorow/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dla-dyrektorow/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_4_u_0_p_12_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/dla-dyrektorow/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_4_u_0_p_12_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/dla-dyrektorow/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_4_o_0_a_85_u_6_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/dla-dyrektorow/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_4_o_0_a_85_u_6_p_0_l_0_i_0

