
STRUKTURA WOLONTARIATU SZKOLNEGO
Struktura
1. Podstawa prawna Wolontariatu Szkolonego - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003r.).
2.  Wolontariatu Szkolny nie posiada jakiejś szczególnie rozbudowanej struktury 
organizacyjnej.
3. Członkami Wolontariatu Szkolnego może być młodzież szkolna, która respektuje 
zasady Wolontariatu Szkolnego.
4. Miejscem organizacji jest Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Kędzierzynie – Koźlu.
5. Opiekunem Wolontariatu Szkolnego jest nauczyciel, który wyraził chęć 
zaangażowania się w organizowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy.

Nagradzanie wolontariuszy
1. Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco-
podsumowujące, na którym spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunem w celu 
przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia za działalność 
wolontariacką.
2. Formy nagradzania: wyrażenie uznania słownego, pochwała na forum szkoły, 
umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej, wręczanie 
listów pochwalnych i dyplomów tzn.:
• uczniowie bardzo zaangażowani w ideę wolontariatu otrzymują Dyplom 
Uznania Wolontariatu Szkolnego wręczany na inauguracyjnej uroczystości zakończenia 
roku szkolnego (w czerwcu)
• rodzice lub opiekunowie wyróżniających się wolontariuszy otrzymują listy 
pochwalne
• nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla 
działalności wolontariusza

 Działalność informacyjna
• strona internetowa Wolontariatu Szkolnego
• artykuły ( informacje i reportaże) prezentowane na stronie internetowej szkoły i 
portalach lokalnych
• informacje w gablocie Wolontariatu Szkolnego
• plakaty okazjonalne na terenie szkoły

Wolontariatu  Szkolny  obchodzi  swoje  święto  5  grudnia  w  Międzynarodowy  Dzień 
Wolontariusza, który został  ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 



1997r.  To  dowód  uznania  dla  milionów  ludzi,  poświęcających  swój  cenny  czas  i 
umiejętności  w  celu  niesienia  pomocy  innym.  To  okazja  do  podsumowań,  spotkań, 
podziękowań, ale również do przeprowadzania kolejnej akcji wolontarystycznej.

WOLONTARIAT JEST SZANSĄ DLA KAŻDEGO 
NIEZALEŻNIE OD PŁCI, RASY, NARODOWOŚCI, 
WYZNANIA, PRZEKONAŃ POLITYCZNYCH, WIEKU CZY 
STANU ZDROWIA, KAŻDY MA PRAWO BYĆ 
WOLONTARIUSZEM. 

WOLONTARIAT DAJE SZANSĘ WYKORZYSTANIA 
WŁASNYCH UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZEŃ, 
ROZWINIĘCIA ZAINTERESOWAŃ ZDOBYCIA 
DOŚWIADCZENIA W NOWYCH DZIEDZINACH, 
WYWARCIA WPŁYWU NA ZMIANY SPOŁECZNE 
I MOŻLIWOŚĆ ZAANGAŻOWANIA SIĘ.
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