
REGULAMIN LICEALNEGO KOŁA WOLONTARIUSZA  

PRZY CLXIII LO W WARSZAWIE 

 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z dnia 11 

stycznia 2017 r.)  art. 2 ust.12, art.68 ust.1pkt 9,art. 85 ust. 6 i 7,art.98 

ust.1pkt 21  

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

wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536.) 

3. Statut CLXIII w Warszawie Dział V, Rozdział 3 Organizacja wolontariatu 

w szkole 

 

Założenia ogólne 

 

1. Wolontariat jest to  świadoma, dobrowolna działalność na rzecz innych, 

wykraczającą poza więzi rodzinno – przyjacielsko – koleżeńskie.  

2. Wolontariusz jest osobą ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonującą 

świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych.  

3. Licealne Koło Wolontariatu przy CLXIII LO jest inicjatywą skierowaną 

do uczniów, którzy chcą służyć potrzebującym, reagować czynnie na 

potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, 

oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. 

4. Wolontariuszem w Licealnym Kole Wolontariusza może zostać każdy 

uczeń i w dowolnym momencie dołączyć do  działających już członków 

klubu.  

5. Opiekę nad Licealnym Kołem Wolontariatu sprawuje nauczyciel 

wyznaczony przez  Dyrektora Szkoły, do zadań którego należy: 

a. promocja idei wolontariatu wśród uczniów i ich rekrutacja 
 

b. planowanie kierunków działań LKW ( plan pracy, harmonogram 

akcji, sprawozdanie) 

c. inspirowanie członków do podejmowania działań 



d. koordynowanie, nadzorowanie, monitorowanie i dokumentowanie 

pracy wolontariuszy 

e. nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami i organizacjami 

f. reprezentowanie wolontariatu na zewnątrz 

g. stały kontakt z Dyrekcją szkoły 

h. nagradzanie wolontariuszy 

 

Cele Licealnego Koła Wolontariusza  

 

1. Zapoznanie  młodzieży z ideą wolontariatu i jej promowanie. 

2. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz 

potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, 

życzliwości i bezinteresowności.  

3. Nauka  szacunku i tolerancji.  

4. Kształtowanie osobowości i  postaw prospołecznych. 

5. Przygotowanie uczniów Liceum do podejmowania działań 

wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. 

6. Aktywne uczestnictwo w życiu społecznym:  zdobycie  konkretnej 

wiedzy o problemach społecznych oraz sposobach ich rozwiązywania. 

7. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej. 

8. Prowadzenie warsztatów, szkoleń, cyklicznych spotkań wolontariuszy.  

9. Tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły i jej uczniów                          

w środowisku lokalnym. 

 

Formy działania 

 

1.  Spotkania informacyjne . 

2. Udział w stałych  akcjach wg rocznego harmonogramu. 

3. Włączanie się w nowe akcje o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i 

międzynarodowym inicjowane przez inne organizacje. 



4. Akcje prowadzone przez koło wolontariatu mogą być realizowane 

zarówno w szkole, jak i poza nią – we współpracy z innymi instytucjami 

publicznymi (np. ze szkołami, przedszkolami, domami pomocy 

społecznej) lub też z organizacjami pozarządowymi (fundacjami, 

stowarzyszeniami). 

5. Promocja LKW poprzez prezentację działalności na stronie internetowej 

szkoły,  artykuły w gazetce szkolnej, apele podsumowujące działalność i 

zaangażowanie w  akcje wolontariatu. 

 

Prawa wolontariusza 

1. Wolontariusz może zgłaszać własne propozycje i inicjatywy. 

2. Wolontariusz może liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych 

członków wolontariatu. 

3. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z działalności w Licealnym 

Kole Wolontariatu w dowolnym momencie. 

4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia                     

o udziale w akcjach LKW i uzyskania opinii o swojej aktywności. 

 

Obowiązki wolontariusza 

 

1. Niepełnoletni wolontariusz musi przedstawić pisemną zgodę co najmniej 

jednego z rodziców lub opiekunów prawnych na udział w akcji poza szkołą. 

2. Członkowie wolontariatu uczestniczą w wybranych akcjach, a także w 

spotkaniach informacyjnych LKW. 

3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich podjętych zobowiązań. 

4. Wolontariusze szanują siebie nawzajem i służą pomocą innym. 

5. Członkowie wolontariatu powinni godnie reprezentować swoją szkołę oraz 

być przykładem dla innych. 

 

Nagradzanie wolontariuszy 



 

1. Wolontariusze są nagradzani poprzez: 

• Wyrażenie uznania słownego 

• Udział w akcjach wyjazdowych (wycieczki), np. do schroniska 

• Podwyższenie oceny z zachowania 

• Pochwałę na apelu szkolnym 

• Dyplom uznania na zakończenie roku szkolnego 

• Nagrodę książkową na zakończenie liceum podstawowej dla 

najaktywniejszych wolontariuszy 

• Dyplom uznania „Wolontariusz Roku” 

• Zgłaszanie ich kandydatury do pozaszkolnych konkursów 

promujących postawy prospołeczne. 

 

Współpraca z rodzicami 

 

1. Praca niepełnoletnich wolontariuszy odbywa się za zgodą                               

i w porozumieniu z ich rodzicami. 

2. Rodzice mają możliwość angażowania się w wybrane inicjatywy 

Licealnego Koła Wolontariatu. 

3. Rada Rodziców jest fundatorem wyjazdów wolontariuszy i nagród na 

zakończenie liceum. 

 
 


