„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez
to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
Jan Paweł II

REGULAMIN
SZKOLNEGO
KOŁA
WOLONTARIATU
Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku u publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003r.)
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&1
Postanowienia ogólne
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.
Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć
najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania
w środowisku szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.
Szkolne Koło Wolontariatu Wolontariat Szkolny - inicjatywa młodzieży, skierowana do
ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania
w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne,
ekologiczne, przyrodnicze, kulturalne (samorząd szkolny, pomoc w nauce pod nadzorem
nauczyciela, zajęcia charytatywne pod nadzorem nauczyciela szkoły).
Opiekę nad Kołem sprawują wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły nauczyciele, którzy
czuwają nad tym, aby działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Koła
oraz prowadzi pracę formacyjna członków Koła. Opiekun Koła zajmuje się sprawami
organizacyjnymi Koła, a także są łącznikami między uczniami a Dyrektorem Szkoły.

&2
Cele działania
1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem.
2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
4. Kształtowanie postaw prospołecznych.
3. Rozwijanie empatii, zrozumienia.
5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
4. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
5. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze
regularnymi/lub akcyjnym.
6. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
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&3
Obszary działania
Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko
szkolne i środowisko lokalne.
Zakłada zaangażowanie dzieci do działań:
•na terenie szkoły i na rzecz innych: zbiórka nakrętek; zbiórka karmy, koców, obroży,
smyczy;
Współpraca ze świetlicą szkolną polegająca na pomocy w nauce dzieciom (klasy I-III)
Włączanie się w organizację imprez szkolnych: Jasełka, Dzień Przedszkolaka.
&4
Wolontariusze
1.Wolontariuszem może zostać każdy uczeń 8 klasy , kto ukończył 13 rok życia i pragnie
służyć innym.
2. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być młodzież szkolna respektująca zasady
Koła, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Koła pisemnej zgody rodziców na działalność
w wolontariacie.
3. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
4. Członkowie Koła mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i pomoc
w domu.
5. Członek Koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy,
troską o innych.
6. Członek Koła systematycznie uczestniczy w pracy Koła, a także w spotkaniach dla
wolontariuszy.
7. Każdy członek Koła stara się aktywnie włączyć w działalność Koła, zgłaszać własne
propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
8. Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być
przykładem dla innych.
9. Każdy członek Koła stara się przestrzegać zasad zawartych w regulaminie Koła.
10. W przypadku, kiedy uczeń nie wykaże się zainteresowaniem pracą w Kole Wolontariatu
lub też nie będzie przestrzegał zasad naszego regulaminu, może opuścić nasze szeregi bez
konsekwencji .
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Każdy członek Koła ma prawo do:
•

jasno określonego zakresu obowiązków,

•

prośby o pomoc,

•

wnoszenia nowych pomysłów,

•

ciągłego rozwijania swoich umiejętności,

•

ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu zadaniami,

•

wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje.

Każdy członek Koła ma obowiązek:
1. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie
w wolontariacie (porozumienie).
2. Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także
w spotkaniach i warsztatach.
3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
4. Każdy wolontariusz ma obowiązek raz w miesiące ( zebrania ) zgłosić się do opiekuna
wolontariatu tj. Izabeli Prygi- Kopyść
5. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.
6. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.
7. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być
wzorem dla innych uczniów, przestrzegać zasad etyki .
8. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie
Regulaminu

Szkolnego

Wolontariatu

oraz

po

miesiącu

braku

aktywności

nieusprawiedliwionej nieobecności.
9. Wszystkie działania podejmowane przez Wolontariusza zostają potwierdzone przez
nauczyciela lub pracownika placówki (podpis czytelny).

&5
Nagradzanie wolontariuszy
Formy nagradzania:
•

Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem na świadectwie.

•

Dyplom uznania.

•

Uczeń, który jest wolontariuszem i realizuje określone zadania może mieć
podwyższoną ocenę z zachowania.
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&6
Struktura Szkolnego Koła Wolontariatu i zadania koordynatorów
•

Na czele Koła Wolontariatu stoi koordynator wolontariatu (I. Pryga – Kopyść)

•

Członkowie Koła oraz opiekunowie ściśle współpracują z zespołem nauczycieli jak
również bezpośrednio podlegają Dyrektorowi Szkoły.

•

Spośród wolontariuszy wybierani są 3 liderzy, którzy reprezentują Koło Wolontariatu.

Zadania koordynatora
•

Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów wolontariuszy.

•

Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia.

•

Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.

•

Reprezentowanie wolontariuszy.

•

Przyjmowanie i odwoływanie członków Koła.

•

Kontakt z Dyrekcją Szkoły.

•

Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań.
&7
Sposoby ewaluacji:

•

ankieta dla wolontariuszy;

•

dokumentacja zebrań;

•

ćwiczenia (portfolio –indeks wartości, które powinien mieć wolontariusz)

•

sprawozdanie z pracy Szkolnego Wolontariatu;

•

rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze;

•

zdjęcia z imprez;

Załączniki:
1.

Porozumienie

o

wykonywaniu

świadczeń

wolontariackich

z

wolontariuszem

niepełnoletnim
2. Ankieta dla wolontariuszy Szkolnego Koła Wolontariuszy
4. Dziennik Szkolnego Koła Wolontariuszy
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&8
Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu.
2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Koła.
3. Rozwiązania Koła może dokonać tylko Dyrektor Szkoły.
4. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
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