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REGULAMIN RADY WOLONTARIATU 
Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

Obowiązuje od dnia 01 grudnia 2019 r. 

 

I.     Postanowienia ogólne 

1. Rada Wolontariatu  działa w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego 

w Lublinie na  podstawie niniejszego regulaminu. 

2. Rada Wolontariatu jest organizacją młodzieżową działającą pod nadzorem 

dyrektora, włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną  prowadzoną 

przez szkołę i organizacje pozarządowe. 

3. Opiekę nad Radą Wolontariatu sprawują wyznaczeni przez dyrektora szkoły koordynatorzy 

(1 lub 2 osoby), którzy czuwają nad tym, by jej działalność była zgodna ze Statutem Szkoły 

i niniejszym regulaminem. 

4. Członkami Rady Wolontariatu mogą być uczniowie szkoły. 

5. Działalność Rady Wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. 

 

II.    Cele  działania 

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

rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, 

otwartości i wrażliwości na potrzeby innych. 

2. Aktywizowanie młodzieży do  działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej. 

3. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży. 

4. Promocja idei wolontariatu w szkole. 

5. Kształtowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży, uwrażliwianie na problemy drugiego 

człowieka i włączanie się w ich rozwiązywanie. 

6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego. 

 

III.    Formy działania 

     Rada Wolontariatu realizuje swoją działalność poprzez: 

1. organizację spotkań (np. z zapraszanymi gośćmi), wystaw, itp., 

2. umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, 

3. udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne organizacje za zgodą 

dyrektora szkoły, pod nadzorem koordynatorów Rady, 

4. włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczych, 

wychowawczych, itp., 

5. pomoc w organizacji imprez szkolnych, 

6. pomoc w działaniach szkoły oraz współpracujących z nią organizacji mających na celu 

promowanie idei aktywności obywatelskiej oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego. 
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IV.    Prawa wolontariusza 

1. Wolontariusze mają prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw. 

2. Wolontariusze mogą podejmować działania w ramach Rady Wolontariatu w wymiarze 

nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu. 

3. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony koordynatorów lub innych członków Rady 

Wolontariatu. 

4. Wolontariusze mają prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o  wykonanej 

pracy. 

5. Na wolontariuszy nie wolno wywierać presji moralnej w związku z realizowanym  zadaniem 

pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami. 

6. Wolontariusze przed podjęciem działań są informowani przez koordynatorów o zasadach bhp 

dotyczących realizacji tych działań i mają prawo do ich zapewnienia w trakcie wykonywania 

działań. 

 

V.    Obowiązki wolontariusza 

Wolontariusz: 

a) realizuje cele Rady Wolontariatu, 

b) przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, 

c) uczestniczy w pracach Rady,  

d) jest słowny i wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób rzetelny i uczciwy, 

e) szanuje siebie i służy pomocą innym wolontariuszom, 

f) z godnością reprezentuje szkołę i dba o jej dobre imię, 

g) działa w zespole i pomaga innym wolontariuszom, 

h) uczeń, który podczas zajęć lekcyjnych wykonuje działania na rzecz wolontariatu ma obowiązek 

uzupełnić braki  w wiedzy spowodowane tą nieobecnością. 

 

VI.      Nagradzanie wolontariuszy 

1. Raz w roku organizuje się spotkanie wolontariuszy i koordynatorów, na którym dokonuje się 

podsumowania działalności Rady Wolontariatu. 

2. Wolontariusze mogą zostać nagrodzeni poprzez: 

a)  wyrażenie uznania słownego, 

b)  pochwałę na forum szkoły, 

c)  umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu z działalności Rady Wolontariatu itp., 

d)  wpis na świadectwie ukończenia szkoły informacji o działalności w ramach wolontariatu. 

3. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności 

wolontariusza.  

 

VII.       Organizacja 

1. Rada Wolontariatu bezpośrednio podlega dyrektorowi  szkoły, jako organowi nadzorczo-

kontrolnemu. 

2. Pracami Rady Wolontariatu kierują koordynatorzy, do zadań których należy: 

a)   planowanie kierunków działań, 

b)   koordynowanie, nadzorowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy, 

c)   wspieranie wolontariuszy w działaniach, 
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d)   nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami i organizacjami, 

e)   inspirowanie członków Rady Wolontariatu do podejmowania działań, 

f)    reprezentowanie Rady Wolontariatu na zewnątrz, 

g)   stały kontakt z dyrekcją szkoły. 

3. Wolontariusz może wykonywać świadczenia podczas zajęć dydaktycznych oraz poza nimi. 

 

VIII.    Postanowienia końcowe 

1. Zmian w niniejszym Regulaminie dokonuje Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół 

Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie. 

2. Do dnia 15 września koordynatorzy Rady Wolontariatu opracowują harmonogram działań 

Rady na dany rok szkolny i przedstawiają go dyrektorowi szkoły do akceptacji. 

3. Regulamin Rady Wolontariatu został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 

28.11.2019 r. z datą obowiązywania od 01 grudnia 2019 r. i stanowi integralną część Statutu 

Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie.  

4. Z dniem 30 listopada 2019 r. traci moc Regulamin Rady Wolontariatu z dnia 05 grudnia 2017 r. 


