
Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza 

“Micek i przyjaciele” 

W roku szk. 2022/2023 

I. Postanowienia ogólne 
1. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wy-
kraczające poza więzi rodzinne oraz koleżeńsko-przyjacielskie. 

2. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może 
być każdy uczeń. Do Szkolnego Klubu Wolontariusza “Micek i przyjaciele” może 
wstąpić każdy uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Słupsku. 
Szkolny Klub Wolontariusza ma za zadanie pomagać najbardziej potrzebującym, re-
agować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym 
i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. 

II. Cele i sposoby działania 
1. Celem Szkolnego Klubu Wolontariusza zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu 
oraz zaangażowanie ich w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomocą innym. 

2. Celem Klubu jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz 
potrzebujących: pomocy, otwartości, życzliwości, bezinteresowności i wrażliwości na 
potrzeby innych. 

3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, spo-
łecznej, edukacyjnej, kulturalnej. 

4. Klub Wolontariusza stwarza przestrzeń dla działań poprzez wspieranie uczniów w 
organizowaniu konkretnych sposobów pomocy. 

5. Celem Klubu jest włączanie młodzieży do działań o charakterze wolontarystycz-
nym, wykorzystanie ich umiejętności, talentów, energii i zaangażowania w pracach na 
rzecz szkoły i środowiska szkolnego. 

6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej. 
7. Promocja idei wolontariatu w szkole. 
8. Prowadzenie cyklicznych spotkań wolontariuszy. 



9. Klub Wolontariusza angażuje się również w miarę potrzeb i możliwości w jedno-
razowe akcje wolontarystyczne. 
10.W szkole propagowana jest idea wolontariatu długoterminowego (w dłuższej per-
spektywie czasowej) w ramach Korpusu Solidarności 

11. Miejscem organizacji działania Szkolnego Klubu Wolontariusza jest II Liceum 
Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, ul A. Mickiewicza 32. 

III. Wolontariusze 

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto chce pomagać innym i kieruje się bezinteresow-
nością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych. 

2. Członkiem Klubu jest uczeń II LO w Słuosku, który respektuje regulamin Klubu. 

3. W Klubie obowiązują zasady: 

- zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem, 

- zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, 

- zasada dobrowolności, 

- zasada bezinteresowności, 

- zasada wzajemnego szacunku, 

- poszanowania zasad wynikających z reżimu epidemicznego.. 

4. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i po-
zwoli wywiązywać się z obowiązków szkolnych i domowych (w tym w ramach Korpusu 
Solidarności 16 godzin miesięcznie). 

5. Członek Klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań . 

6. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i 
warsztatach dla wolontariuszy (w miarę możliwości w reżimie epidemicznym). 

7. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystując 

swoje zdolności i doświadczenie po to, by zgłaszać własne propozycje i inicjatywy. 

8. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie 
reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych. 

9. Każdy członek Klubu prowadzi Kartę Aktywności. 

10. Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Klubu. 



11. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regula-
minu Szkolnego Klubu Wolontariusza. O skreśleniu z listy decyduje opiekun Szkolnego 
Klubu Wolontariusza po zasięgnięciu opinii zespołu wolontariuszy. 

IV Struktura Klubu Wolontariusza 

1. Na czele Klubu Wolontariusza stoi nauczyciel - w II LO w Słupsku dwoje koordynatorów 
wolontariatu (w tym koordynator wolontariuszy stałych w ramach Korpusu 
Solidarności). 

2. Koordynatorzy wolontariatu podejmują współpracę z opiekunem samorządu, wycho-
wawcami i pozostałymi nauczycielami oraz może liczyć na ich pomoc w zaangażowaniu 
uczniów w działania wolontariatu. 

3. Koordynatorzy, w zależności od charakteru podejmowanych działań, wyznaczają spośród 
chętnych wolontariuszy lidera każdej akcji, który pomaga koordynatorowi nadzorować jej 
przebieg. 

V. Obszary działania 

1. Aktywność wolontariuszy uczestniczących w projekcie ukierunkowana jest na dwa za-
sadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne (zewnętrzne). 

2. Organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym. 

VI. Nagradzanie wolontariuszy

1. Co najmniej raz w roku zostanie zorganizowane spotkanie, na którym spotykają się wo-
lontariusze wraz z opiekunami w celu podsumowania działań, dokonania samooceny oraz 
nagrodzenia za działalność wolontariacką. 

2. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który w roku szkolnym bierze systematyczny udział 
w spotkaniach Szkolnego Klubu Wolontariusza i w tym czasie aktywnie uczestniczy w co 
najmniej 6-7 akcjach o charakterze wolontariackim. 

…………………………….. 
czytelny podpis wolontariusza …………………………….. 

podpis opiekuna 

Słupsk,……………………….


