
Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza w Zespole Szkół nr 2 
w Rybniku

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna i świadoma działalność na rzecz innych,wykraczająca poza
związki rodzinno – koleŜeńsko – przyjacielskie
2.Wolonatriusz – kada osoba, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje
świadczenia na rzecz organizacji, instytucji i osób indwidualnych wykraczając poza więzi
koleŜeńsko – rodzinne
3.Szkolny Klub Wolontariusza, zwany dalej Klubem, kieruje się niniejszym regulaminem.
4.Klub działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji.
5.Opiekę nad Klubem sparwuje nauczyciel wyznaczony przez Dyrekcję.
6.Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą skierowaną do uczniów, nauczycieli, rodziców,
którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska,
inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać róŜnego typu imprezy
charytatywne i kulturalne.

II CELE I SPOSBY DZIAŁANIA

1.Zadania Klubu wynikają z uniwersalnej idei pomocy bliźniemu, która powinna być praktykowana
w stosunku do kaŜdego człowieka w potrzebie, bez względu na jego przekonania, wyznanie,
narodowość, czy rasę. Klub w swojej działalności kładzie takŜe nacisk na współtworzenie na
terenie Szkoły oraz wśród społeczności lokalnej nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego.
2.Celami Klubu są w szczególności:
a)zaangaŜowanie do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznaie z ideą
wolontariatu
b)rozwijanie postawy zaangaŜowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wraŜliwości na
potzreby innych, Ŝyczliwości i bezinteresowności
c)rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliŜszym środowisku, szkole, oraz organizowanie
pomocy,
d)stała współpraca oraz włączanie się w jednorazowe akcje prowadzone przez inne organizacje,
e)działanie na rzecz środowiska lokalnego,
f)współdziałanie z innymi organizacjami młodzieŜowymi, a takŜe z organizacjami pozarządowymi,
fundacjami, stowarzyszeniami, działającymi na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
g)popularyzowanie zasad aktywności obywatelskiej, promowanie działalności społecznej
organizacji pozarządowych, praca na rzecz społeczności lokalnych.
h)prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań z wolontariuszami
3. Cele, o których mowa w pkt. 2  Klub realizuje, ustalając je z Dyrekcją Szkoły, poprzez :
a)spotkania, szkolenia, wystawy, gablotki, gazetki, stronę internetową szkoły itp.
b)imprezy kulturalno-charytatywne, spotkania z zaproszonymi gośćmi, itp.,
c)imprezy rekreacyjno-sportowe, festyny, loterie fantowe, aukcje itp.,
d)udział w kwestach, zbiórkach, kiermaszach organizowanych przez inne organizacje lub za zgodą

Dyrektora Szkoły pod nadzorem opiekuna Klubu lub innych nauczycieli zaangaŜowanych w
inicjatywy Klubu
e)włączanie się na zasadach wolontariatu w pracę róŜnego rodzaju placówek opiekuńczych i
wychowawczych
f)pomoc w działaniach Szkoły oraz współpracujących z nią organizacji mających na celu

promowanie idei aktywności obywatelskiej oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego.
4. Miejscem działania Klubu jest Zespół Szkół nr 2 w Rybniku przy ulicy Mikołowskiej 25



III CZŁONKOWIE KLUBU

1.Członkiem Klubu moŜe zostać kaŜdy, kto respektuje zasady Klubu i wyraŜa chęć pełnego w nim
uczestnictwa
2.W działalność Klubu mogą włączyć się w razie potrzeby, równieŜ sympatycy nie posiadający
pełnego członkostwa
3.MłodzieŜ szkolna, która ukończyła 13 rok Ŝycia  a nie osiągnęła pełnoletności zobowiązana jest
przedstawić opiekunowi Klubu pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na działność
wolontariacką w ramach Szkolnego Klubu Wolontariusza
4.Działaność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności
5.Członkostwo w Klubie obejmuje jeden rok szkolny
6.Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i nie zakłóci
Ŝycia rodzinnego
7.KaŜdy członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a takŜe w spotkaniach i
szkoleniach dla wolontariuszy
8. KaŜdy członek stara się aktywnie włączyć w działaność klubu poprzez wpływanie na jego kształt
9.KaŜdy członek Klubu stara się swoim postępowaniem promować ideę wolontariatu, być
przykładem dla innych
10.KaŜdy członek Klubu zoobowiązany jest przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Klubu

IV STANDARDY FUNKCJONOWANIA KLUBU WOLONTARIUSZA

1.Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla wolontariuszy
2.Koordynacja pracy wolontariuszy
3.Monitorowanie działań wolontariuszy
4.Ewaluacja pracy wolontariuszy

 
V WŁADZE I ORGANIZACJA KOŁA

1.Klub Wolontariusza nie posiada rozbudowanej struktury organizacyjnej.
2.Na czele Klubu stoi zespół koordynatorów wolontariatu  wraz zopiekunem Klubu wyznaczonym
przez Dyrekcję
3.Koordynatorami wolontariatu są  nauczyciele wolontariusze opiekunowie przedsięwzięć
organizowanych w ramach działalności Koła
4.Klub bezpośrednio podlega Dyrekcji Szkoły, jako organowi powołującemu, który ma prawo
wizytowania go oraz kontrolowania jego działalności, po uzgodnieniu z Opiekunem Klubu



VI OBSZARY DZIAŁANIA

1.Aktywność wolontariuszy działąjących w ramach Klubu ukierunkowana jest na zasadnicze dwa
obszary: działalność na rzecz środowiska szkolnego i środowiska lokalnego z moŜliwością
włączania się w akcje o szerszym zasięgu
2.Podejmowane działania są odpowiedzią na bieŜące potrzeby środowiska szkolego i lokalnego

VII MAJ ĄTEK I FUNDUSZE

1.Wolontariusze nie wnoszą Ŝadnych składek z tytułu przynaleŜności do Klubu
2.Pozyskiwanie środków potzrebnych do przeprowadzenia akcji zajmuje się zespół koordynatorów
3.Wszelkie środki finansowe będą przeznaczane tylko i wyłącznie na działalność Klubu (np.
informacyjną)

PRZEPISY KOŃCOWE
1. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Dyrekcja.
2. WyróŜniający się wolontariusze zostają odznaczeni dyplomami.


