
Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr,  

które posiada, ale jego czynów.  

Nie ważne jest to co ma, ale czym się dzieli z innymi”.  

 

Jan Paweł II 

 

 

REGULAMIN RADY WOLONTARIATU  

W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO  

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

 

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r.)  

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie   

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zmianami.) 

 

Statut Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie 

Mazowieckim. 

 

Statut Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim 

 

Statut Samorządowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim 

 

Statut Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim 

 

 

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły nauczycieli, 

uczniów i rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego 
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człowieka. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. 

Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można 

odcisnąć dobro- piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. 

Rozwija również wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia  

i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga  

w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana 

przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna  

i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy. 

 

Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, 

wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie. 

Wolontariusz -to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może 

być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. 

Rada Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do młodzieży, która chcą służyć najbardziej 

potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania             

w środowisku szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne. Rada 

Wolontariatu działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora i włącza się na zasadzie wolontariatu 

w działalność charytatywno- opiekuńczo– wychowawczą, prowadzoną przez szkołę i związane z nią 

organizacje samorządowe jak równie pozarządowe. 

Opiekę nad Radą Wolontariatu sprawują wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły nauczyciele, którzy 

 czuwają nad tym, aby działalność Rady Wolontariatu była zgodna ze Statutem Szkoły  

i Regulaminem Rady oraz prowadzi pracę formacyjną członków Rady. Opiekun Rady zajmuje się 

sprawami organizacyjnymi Rady, a także są  łącznikami między uczniami  

a Dyrektorem Szkoły. 
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Postanowienia ogólne 

 

1. Rada Wolontariatu powstała z inicjatywy dyrektora Zespołu Szkół i Placówek 

Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim i jest formą pomocy 

osobom, zwierzętom i instytucjom potrzebującym. 

2. Członkami Rady Wolontariatu są słuchacze Samorządu Słuchaczy, wychowankowie  

Młodzieżowej Rady Bursy. 

3. Wolontariusz Rady Wolontariatu działa na zasadach wolontariatu. 

4. Rada Wolontariatu jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie osoby 

wyrażające chęć pomocy innym. 

5. Kadencja Rady Wolontariatu trwa jeden rok.  

6. Rada Wolontariatu, pod opieką koordynatorów, inicjuje powstanie Koła Wolontariatu,  

w którym zajęcia prowadzą koordynatorzy. 

7. Rada Wolontariatu działa na terenie Zespołu i Bursy pod nadzorem Dyrektora ZSiPOWŁ 

w Tomaszowie Mazowieckim. 

8. Opiekę nad Radą Wolontariatu sprawują koordynatorzy, którzy nadzorują ich pracę.  

9. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko 

szkolne i środowisko lokalne. Dodatkowo wolontariusze mogą uczestniczyć w akcjach 

ogólnopolskich, gminnych lub powiatowych. 

10. Każdy członek Rady Wolontariatu stara się aktywnie włączyć w działalność Rady.  

11. Rada Wolontariatu wspiera inicjatywy słuchaczy, wychowanków Bursy na rzecz 

środowiska szkolnego i lokalnego.  

12. Rada Wolontariatu prowadzi szkolenia i warsztaty dla członków, dba o ich nieustanny 

rozwój.  

 

Wolontariusz 

1. Realizuje cele i przestrzega założeń programowych Koła Wolontariatu. 

2. Przestrzega zasad zawartych w Regulaminie Koła Wolontariatu. 

3. Systematycznie uczestniczy w pracach Koła Wolontariatu, a także w spotkaniach  

i warsztatach. 

4. Jest słowny i wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób rzetelny i uczciwy. 

5. Szanuje siebie i służy pomocą innym wolontariuszom. 
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6. Z godnością reprezentuje placówkę  i dba o jej dobre imię. 

7. Szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga. 

8. Dochowuje tajemnicy dotyczącej podopiecznego. 

9. Działa w zespole i pomaga innym wolontariuszom. 

10. Wolontariusz przed podjęciem działań zostaje poinformowany o zasadach 

bezpieczeństwa i higieny oraz zostają one zapewnione podczas ich wykonywania. 

Wolontariusz ma prawo do: 

1. Zgłaszania własnych propozycji, pomysłów i inicjatyw. 

2. Ciągłego rozwijania swoich umiejętności. 

3. Podejmowania działań w wymiarze nie utrudniającym nauki. 

4. Wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników ZSiPOWŁ. 

5. Ochrony jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonymi mu zadaniami. 

6. Do rezygnacji z Wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora . 

Wolontariusz ma obowiązek: 

1. Na działalność wolontariacką niepełnoletni członek zobowiązany jest przedstawić pisemną 

zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. 

2. Uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Wolontariatu. 

3. Respektować zasady takie jak:  

a)  osobistej pracy nad własnym rozwojem, 

b) odpowiedzialności za siebie i innych, 

c) sumiennie, rzetelnie i uczciwie spełniać swoje zadania, 

d) zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, 

e) troski o los słabszych, 

f)  prawdy, przyjaźni, życzliwości. 

g) do zachowania dyskrecji w sprawach prywatnych podopiecznych. 

 

 

 



5 
 

Struktura Rady Wolontariatu  

1. Na czele Rady Wolontariatu stoi koordynator wolontariatu. 

2. Członkowie Koła oraz opiekunowie ściśle współpracują z zespołem nauczycieli  

jak również bezpośrednio podlegają Dyrektorowi ZSiPOWŁ.  

 

Zadania koordynatora 

1. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy wychowanków i słuchaczy  

– wolontariuszy.  

2.  Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia.  

3. Ustalanie terminów spotkań Rady Wolontariatu. 

4. Reprezentowanie wolontariuszy.  

5. Przyjmowanie i odwoływanie członków Rady Wolontariatu.  

6. Kontakt z Dyrektorem ZSiPOWŁ. 

7. Animacja, monitorowanie działań wychowanków i słuchaczy, dobieranie zadań. 

 

Cele działania 

 

1. Aktywizowanie młodzieży do działań na rzecz społeczności Zespołu i lokalnej                         

o charakterze regularnym i akcyjnym. 

2. Angażowanie młodych ludzi do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym. 

3. Rozwijanie postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości                          

i wrażliwości na potrzeby innych. 

4. Promocja idei wolontariatu w ZSiPOWŁ. 

5. Kształtowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży, uwrażliwianie na problemy 

drugiego człowieka i włączanie się w ich rozwiązywanie. 

6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego. 

7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach. 

8. Zwiększanie samodzielności i efektywności działania młodych ludzi. 
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Formy działania 

Koło realizuje swoją działalność poprzez: 

1. Spotkania, szkolenia, wystawy, gazetki , stronę internetową, itp., 

2. Imprezy kulturalno-charytatywne, spotkania z zaproszonymi gośćmi, itp., 

3. Imprezy rekreacyjno – sportowe, festyny, loterie, aukcje, itp., 

4. Udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne organizacje za zgodą 

Dyrektora ZSiPOWŁ pod nadzorem koordynatora Koła, włączanie się na zasadzie 

wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczych i wychowawczych itp., 

5. Pomoc w organizacji imprez na terenie Zespołu, 

6. Pomoc w działaniach Zespołu oraz współpracujących z nim organizacji mających na celu 

promowanie idei aktywności obywatelskiej oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego. 

 

Nagradzanie wolontariuszy 

1. Raz w roku zostaje zorganizowane spotkanie wolontariuszy i koordynatora, na którym 

następuje podsumowana działalność członków Koła. 

2. Członkowie Koła mogą zostać nagrodzeni poprzez: 

a) wyrażenie uznania słownego, 

b) pochwała Dyrektora ZSiOWŁ, 

c) umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, stronie internetowej, itp., 

d) dyplom uznania Wolontariusz Roku. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Wolontariatu. 

2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Rady Wolontariatu. 

3. Rozwiązania Rady Wolontariatu może dokonać tylko Dyrektor ZSiPOWŁ. 

4. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 


