
REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU                                               
XI Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej  

w Krakowie  

I. Postanowienia ogólne 
§ 1  

1. W XI Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w 

Krakowie  zwanym dalej Szkołą funkcjonuje SZKOLNY 

KLUB WOLONTARIATU.  

2. Funkcjonowanie Klubu opiera się na bezpłatnej, dobrowolnej 

i świadomej działalności na rzecz dobra wspólnego. 

3. Szkolny Klub Wolontariatu działa na terenie i poza terenem Szkoły. 

4. Opiekę nad Klubem sprawuje nauczyciel zwany dalej KOORDYNATOR, który nadzoruje pracę 

wolontariuszy. 

II. Cele działania 
§ 2 

Klub ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie 

na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać 

różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.  

§ 3 

 Celami działania Klubu są:  

1) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu, 

2) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym, 

3) promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, 

życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach, 

4) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na 

terenie Szkoły, w środowisku rodzinnym oraz lokalnym, 

5) tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych 

sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji, 

6) pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym w 

działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku 

lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje, 

7) wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej, 

8) promowanie idei wolontariatu, 

9) prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do 

przystąpienia do Klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy, 



10) angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze 

charytatywnym. 

III. Członkowie 
§ 4  

1. Wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, 

gdzie jest ona potrzebna. 

2. Warunkiem wstąpienia do Klubu jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, do której 

obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów oraz podpisanie 

zobowiązania przestrzegania regulaminu wolontariatu obowiązującego w Szkole. 

§ 5  

1. Członkowie Klubu: 

1) zobowiązują się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Klubu, 

2) podejmują działania w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z 

obowiązków domowych, 

3) kierują się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych, 

4) wywiązują się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań, 

5) systematycznie uczestniczą w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla 

wolontariuszy, 

6) starają się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystując swoje zdolności i 

doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, 

7) swoim postępowaniem promują ideę wolontariatu, godnie reprezentują Szkołę oraz są 

przykładem dla innych. 

§ 6  

Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie regulaminu Klubu. 

O skreśleniu z listy decyduje Koordynator  Szkolnego Klubu Wolontariusza, po zasięgnięciu opinii 

zarządu Klubu.  

IV. Władze 
§ 7  

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 licealnych. 

3. Wybory do Zarządu przeprowadza się w październiku  każdego roku szkolnego. 



V. Opiekunowie 
§ 8  

1. Szkolnym Klubem Wolontariatu opiekuje się nauczyciel – Koordynator Klubu wyznaczony przez 

Dyrektora. 

2. Do zadań Koordynatora  należy: 

1) planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów-wolontariuszy. 

2) nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wolontaryjnego wsparcia. 

3) ustalanie terminów spotkań wolontariuszy. 

4) reprezentowanie wolontariuszy wobec Dyrektora i instytucji współpracujących w działalności 

wolontaryjnej. 

5) animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań. 

3. Koordynator  Klubu ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie 

zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub deklarujących 

pomoc – rodziców. 

VI. Działalność 
§ 9  

Szkolny  Klub Wolontariatu:  

1) podejmuje działania na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, 

2) bierze udział w akcjach ogólnopolskich za zgodą Dyrektora. 

 § 10  

1. Na każdy rok szkolny Koordynator  Klubu wspólnie z Zarządem i pozostałymi członkami 

opracowuje plan pracy. 

2. Plan pracy oraz inne dokumenty regulujące działalność klubu podawane są do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej Szkoły. 

§ 11  

1. Świadczenia członków Klubu na rzecz instytucji lub osób fizycznych trwające przez okres 

dłuższy niż 30 dni są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z 

korzystającym podpisanym przez Dyrektora. 

2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać postanowienie o możliwości jego 

rozwiązania. 

3. W przypadku, gdy działania w ramach wolontariatu wykonywane są na terenie Szkoły lub poza 

Szkołą pod nadzorem Koordynatora  Klubu lub innego nauczyciela można odstąpić od 

sporządzenia porozumienia. 



§ 12  

Na prośbę wolontariusza, Koordynatora  Klubu lub Dyrektora korzystający jest obowiązany wydać 

pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie i sposobie 

ich wykonania.  

§ 13  

Wyznaczony przez zarząd Klubu wolontariusz prowadzi dziennik aktywności, do którego do 

wpisów może dokonywać Koordynator  Klubu oraz wychowawcy klas w przypadku, gdy pomoc 

realizowana była przez pojedynczych uczniów na rzecz kolegi lub koleżanki.  

§ 14  

We wszystkich kwestiach związanych z wykonywaniem świadczeń przez wolontariuszy stosuje się 

odpowiednie przepisy.  

VII. Nagradzanie wolontariuszy 
§ 15  

1. Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego 

działalności. Formy nagradzania wolontariuszy określone są w rozdziale określającym system 

nagród obowiązujący w Szkole. 

2. Wychowawca oddziału uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontaryjną i 

społeczną na rzecz Szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia, zgodnie z zasadami oceniania 

wewnątrzszkolnego, nagradzając ucznia: 

1) pochwałą wychowawcy oddziału, 

2) pochwałą udzieloną przez Dyrektora wobec uczniów oddziału, 

3) pochwałą udzieloną przez Dyrektora wobec uczniów Szkoły. 

4) dyplomem uznania, 

5) nagrodą książkową. 

VIII. Postanowienia końcowe 
§ 16  

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

wolontariusza.  

§ 17  

Regulamin jest uchwalany i zmieniany uchwałą Rady Pedagogicznej po konsultacji z Zarządem 

Klubu.  



Załącznik nr 1 – Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w działaniach 
Szkolnego Klubu Wolontariatu 

Załącznik nr 2 – Zobowiązanie przestrzegania zasad wolontariatu i regulaminu Szkolnego                
Klubu  Wolontariatu 

Załącznik nr 3 – Pisemna deklaracja przynależności do Szkolnego Klubu Wolontariatu 

Załącznik nr 4 – Karta Aktywności Wolontariusza 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu 

Zgoda Rodziców 

Wyrażam zgodę na udział córki/syna .....................................................………………w pracach 
wchodzących w zakres Szkolnego Klubu Wolontariusza. 

Niniejszym oświadczam, że zobowiązuję się zapoznać z Regulaminem Szkolnego Klubu Wolontariusza. 
………......................................……….. 
data i podpis rodzica/prawnego opiekuna 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji działalności 
Szkolnego Klubu Wolontariusza ( zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018  roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. 
Ust. Nr 208 poz. 1000). 

……..................................................... 
podpis rodzica/ prawnego opiekuna 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu 

Zobowiązanie przestrzegania zasad wolontariatu i regulaminu 

Szkolnego Klubu Wolontariatu 

Przystępując do Szkolnego Klubu Wolontariatu oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz zasady 
pracy.  

Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz sumiennego i 
bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań. 

……..................................................... 
podpis   



Załącznik nr 3 do Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu 

Deklaracja przynależności 
do Szkolnego Klubu Wolontariatu 

Deklaruję chęć dobrowolnej, bezinteresownej pracy wolontariackiej 

i decyduje się na członkostwo w Szkolnym Klubie Wolontariatu 

działającym przy  XI  Liceum Ogólnokształcącym                                                                    im.  Marii 
Dąbrowskiej w Krakowie 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………… 

Data urodzenia …………………………. Miejsce urodzenia …………………………. 

Adres ……………………………………………………………………………………      

………………………………………………………………………………………… 

          Zobowiązuję się do aktywnej pracy w ramach klubu, zgodnie z regulaminem  Szkolnego Klubu 
Wolontariatu. 

………………………..                                             ……………………………. 
            Data                                                                           podpis 

Potwierdzenie przyjęcia deklaracji: 

                                                                                                                      
                                                                               ……………………………………                                                  
……………………………. 

            Data                                                                           podpis koordynatora Klubu 



Załącznik nr 4 do Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu 

KARTA AKTYWNOŚCI WOLONTARIUSZA 

Imię i nazwisko wolontariusza ………………………………………………………………. 

Miejsce świadczeń wolontarystycznych ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

  

  

Data
Opis świadczeń wykonanych 

przez wolontariusza
Podpis koordynatora


