
 
Regulamin Klubu Wolontariusza wraz z planem pracy  

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie 

rok szkolny 2022/2023 
 

„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. 

Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością”. 

[Św. Jan Paweł II] 

 

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. Ustawa z 24 

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

z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) 

 

Postanowienia ogólne 
 

1. Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, 

wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie. 

2. Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być 

każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest 

potrzebna. 

3. Członkowstwo w KlubieWolontariusza skierowane jest do uczniów oraz nauczycieli, 

którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować 

działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne 

i kulturalne. 

 

Cechy Wolontariusza: 

 

1. Chęć do niesienia pomocy potrzebującym. 

2. Dużo optymizmu i motywacji do działania. 

3. Dyspozycyjność. 

4. Empatia i otwartość na potrzeby innych. 

5. Odpowiedzialność, uczciwość i wrażliwość. 

6. Wysoka kultura osobista. 

 

Cele Klubu Wolontariusza 

 

1. Kształtowanie postawy otwartości na potrzeby drugiego człowieka. 

2. Uwrażliwienie ucznia na potrzeby szkolnegoi lokalnego środowiska. 

3. Zapoznawanie z ideą wolontariatu 

4. Rozwijanie umiejętności właściwego i przyjaznego komunikowania się z drugim 

człowiekiem. 



5. Kształtowanie postawy poszanowania godności drugiego człowieka 

6. Właściwe zarządzanie swoim wolnym czasem.  

7. Integracja uczniów i społeczności szkolnej. 

8. Organizacja działań edukacyjnych i inicjatyw młodzieży. 

9. Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów. 

10. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach. 

11. Nauka samorządności. 

 

Wolontariusze 

1. Udział w wolontariacie jest dobrowolny i bezinteresowny. 

2. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie pomagać innym. 

3. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich. 

4. Każdy członek Klubu Wolontariusza jest przykładem dla innych. Swoim  

postępowaniem stara się zachęcać do  pomagania innym. 

Struktura Klubu Wolontariusza 

1. Klubem Wolontariusza opiekują się liderzy – opiekunowie: mgr Izabela Barylska  

 mgr Katarzyna Nowak. 

2. Wolontariusze wybierani są na zasadzie dobrowolności. 

3. Wolontariuszem zostaje uczeń spełniający kryteria określające wolontariusza. 

4. Spotkania Klubu Wolontariusza odbywają się wg potrzeb i zgodnie                                        

z harmonogramem  pracy. 

5. Klub Wolontariusza współpracuje z Samorządem Uczniowskim oraz z nauczycielami, 

którzy wykazują chęć współpracy.  

6. Wszelkie inicjatywy i działania  podejmowane są na bieżąco i wg potrzeb. 

 

Współpraca Klubu Wolontariusza 

 

1. Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Chojnie. 

2. Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Chojnie 

3. Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju. 

4. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chojnie. 

5. Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej o/Chojna. 

6. Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie. 

7. Stowarzyszenie „Psijaciele” w Chojnie. 

8. Stowarzyszenie Ochrony Natury i Krajobrazu "Kociarze" w Witniczce. 

9. Stowarzyszenie Wiosna „Szlachetna Paczka” 

Zadania Klubu Wolontariusza  

1. Organizowaniu akcji charytatywnych w szkole i w środowisku lokalnym, 

przedsięwzięć o charakterze integracyjnym.  



2. Udzielaniu pomocy koleżeńskiej uczniom z problemami w nauce. 

3. Organizacji imprez o charakterze kulturalnym i integracyjnym dla podopiecznych 

placówek z którymi współpracuje Klub Wolontariusza. 

4. Organizowaniu zbiórek, kwestowanie podczas WOŚP. 

5. Zbiórka żywności dla potrzebujących. 

6. Pomocy osobom starszym w codziennych czynnościach. 

 

Plan działań i harmonogramKlubu Wolontariusza 

 

Miesiąc Rodzaj działalności 

 

Wrzesień 

1. Promocja idei wolontariatu na terenie szkoły – Festiwal kół 

zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych 

 

 

Październik 
 

2. Akcja rekrutacyjna w szkole.  

Przyjęcie nowych członków do Klubu Wolontariusza. 

 

 

Listopad 

 

1. Spotkanie  dla wolontariuszy: 

 Przedstawienie regulaminu i planu pracy 

 Prawa i obowiązki Wolontariusza 

2. Zbiórka karmy i akcesoriów dla schroniska "Przyjaciele” 

 w Chojnie” 

3. Pokaz pierwszej pomocy dla dzieci z Bajkowego  Przedszkola 

Miejskiego w Chojnie 

 

 

 

Grudzień 
 

1. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – spotkanie integracyjne 

członków Klubu Wolontariusza 

2. Zbiórka żywności. Współpraca z Caritas. 

3. „Szlachetna Paczka” 

 

Styczeń/Luty 
 

1. Czytamy piękne baśnie – wizyta w Środowiskowym Ośrodku 

Pomocy w Chojnie . 

2. Kwestowanie podczas WOŚP 

3. Świętowanie” Dnia Babci i Dziadka”- wizyta w Domu Pomocy 

Społecznej w Trzcińsku – Zdroju 

 

Marzec/Kwiecień

/Maj 

 

1. Pomoc dla Stowarzyszenia „Psijaciele” w Chojnie – zbiórka 

karmy oraz pomoc utrzymaniu czystości w schronisku. 

2. Pomoc dla Stowarzyszenia Ochrony Natury i Krajobrazu 

"Kociarze" w Witniczce – zbiórka karmy. 

3. Zajęcia integracyjne w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 



Chojnie. 

 

 

Czerwiec 

1. Zbiórka książek i maskotek dla dzieci z CPOW w Chojnie z 

okazji” Dnia Dziecka” 

2. Podsumowanie przeprowadzonych  działań. Opracowanie 

wniosków do dalszej pracy. 

3. Propozycja działań na rok szkolny 2023/2024 

 

wg potrzeb  Zorganizowanie korepetycji między uczniami, wsparcie uczniów, którzy 

mają trudności w nauce. 

 

 

Plan pracy Klubu Wolontariusza  może ulec modyfikacji wg potrzeb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do Regulaminu  Klubu Wolontariusza w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 

w Chojnie 

 



Załącznik nr 1  

Oświadczam, że przystępując do Klubu  Wolontariusza w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych w Chojne, znam i akceptuję jego regulamin, cele i zadania.  

Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Klubu Wolontariusza  oraz sumiennego, 

uczciwego i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań. 

…............……………………… 

(podpis wolontariusza) 

 

Załącznik nr 2  

Zgoda rodzica / opiekuna. 

Wyrażam zgodę na udział córki/syna .............................................................. kl. ……………..  

w działaniach Klubu Wolontariusza w Zespole Szkół Ponadpodstawowych   w Chojnie. 

 

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

DataPodpis rodzica/opiekuna                                                                                                                                  

 

 

 

 


