„Życie nie tylko po to jest, by brać
Życie nie po to, by bezczynnie trwać
I aby żyć siebie samego trzeba dać.”
Stanisław Sojka

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu
w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku
Regulamin zawiera:
§ I Postanowienia ogólne.
§ II Cele, sposoby i obszary działania.
§ III Struktura Szkolnego Koła Wolontariatu i zadania koordynatorów.
§ IV Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu.
§ V Nagradzanie wolontariuszy.

§1
Postanowienia ogólne
1.

Wolontariat - Słowo pochodzi od łacińskiego voluntas, które oznacza dobrowolność. To właśnie
stanowi fundamentalne założenie wolontariatu. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne
działanie na rzecz innych.

2.

Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariat powinien więc
wykraczać poza więzi rodzinno-przyjacielsko-koleżeńskie. Aktywności podejmowane w ramach
wolontariatu to wszystkie dobrowolne i pożyteczne działania na rzecz m. in. ludzi, zwierząt,
środowiska naturalnego czy lokalnego, których celem jest rozwiązanie problemów, poprawa
sytuacji w danym środowisku lub rozwój.

3. Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów wszystkich Szkoły
Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku, którzy chcą pomagać najbardziej
potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku
szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

§2
Cele, sposoby i obszary działania
1.

Cele Szkolnego Koła Wolontariatu:
1) zaangażowanie dzieci i młodzieży do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym,
zapoznanie z ideą wolontariatu;

2) rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,
otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności;
3) aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i
środowiska naturalnego;
4) wypracowanie systemu włączania dzieci i młodzieży do działań o charakterze
wolontariackim i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i
środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia uczniów chętnych do
niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.
2.

Szkolne Koło Wolontariatu zajmuje się również promowaniem idei wolontariatu.

3.

Szkolne Koło Wolontariatu wspiera ciekawe inicjatywy uczniów naszej szkoły.

4.

Szkolne Koło Wolontariatu angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze
charytatywnym.

5.

Szkolne Koło Wolontariatu włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez
szkolnych.

6. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w
Czerwonaku.

§3
Struktura Szkolnego Koła Wolontariatu i zadania koordynatorów
1.

W skład Szkolnego Koła Wolontariatu wchodzą opiekun lub opiekunowie Szkolnego Koła
Wolontariatu - nauczyciel oraz członkowie Szkolnego koła Wolontariatu – uczniowie szkoły.

2.

Członkami Klubu mogą być uczniowie, którzy przestrzegają regulaminu Szkolnego Koła
Wolontariatu. W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni nauczyciele,
uczniowie oraz rodzice.

3.

Uczeń niepełnoletni przed przystąpieniem do Szkolnego Koła Wolontariatu zobowiązany jest
uzyskać pisemną zgodę od rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 2).

4.

Po wstąpieniu do Szkolnego Koła Wolontariatu uczestnik podpisuje zobowiązanie (załącznik nr 1)
przestrzegania zasad wolontariatu oraz regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu.

5.

Opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu zostaje nauczyciel, wyznaczony przez Dyrektora
Szkoły, który wyrazi chęć zaangażowania się w organizowanie i monitorowanie pracy
wolontariuszy.

6.

Do zadań Opiekuna należą:
1) planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów wolontariuszy;
2) koordynowanie pracy wolontariuszy;
3) nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia;
4) ustalanie terminów spotkań wolontariuszy;
5) reprezentowanie wolontariuszy;
6) przyjmowanie i odwoływanie członków Koła;

7) kontakt z Dyrekcją Szkoły;
8) przygotowanie rocznego planu pracy Szkolnego Koła Wolontariatu.
7.

Samorząd Uczniowski w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z
zakresu wolontariatu. Samorząd może ze swojego składu wyłonić Radę wolontariatu. Rada
wolontariatu stanowi narzędzie do koordynacji zadań z zakresu wolontariatu, przez opiniowanie
ofert działań wolontariackich oraz decydowanie o konkretnych działaniach do realizacji.

8.

Działania z zakresu wolontariatu ustalane są z Dyrektorem Szkoły ustnie za pośrednictwem
Opiekunów Szkolnego Koła Wolontariatu.
§4
Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu

1.

Cechy wolontariusza:
1) dużo optymizmu i chęci do działania;
2) motywacja do niesienia pomocy potrzebującym;
3) umiejętność gospodarowania czasu;
4) odwaga, empatia i otwartość;
5) odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność;
6) kultura osobista.

2.

Prawa wolontariusza:
1) Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
2) Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w
szkole, pomocy w domu oraz własnego odpoczynku.
3) Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.
4) Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku zrealizowanym zadaniem
pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
5) Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając
odpowiednio wcześniej opiekuna Koła.

3.

Obowiązki wolontariusza:
1) Uczniowie są zobowiązani przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie

w Wolontariacie.
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) Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.
5) Wolontariusz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy.
6) Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie wzajemnie.
7) Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.
8) Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być
wzorem dla innych uczniów, przestrzegać zasad etyki.
9) Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu.

§5
Nagradzanie wolontariuszy
1.

Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez następujące formy:
1) Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika.
2) Dyplom uznania dla najaktywniejszych wolontariuszy.
3) Pochwała Dyrektora Szkoły.
4) List gratulacyjny do rodziców.
5) Nagroda

książkowa

na

zakończenie

szkoły

podstawowej

dla

najaktywniejszych

wolontariuszy
6)

Uczniowie za pracę w formie wolontariatu przez co najmniej jeden rok szkolny (z
wyłączeniem działań jednorazowych) otrzymują wpis na świadectwie szkolnym:
„Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu”. Na
podstawie wpisu na świadectwie ukończenia szkoły mogą otrzymać dodatkowe punkty w
procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Podstawa prawna:
▪

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i
1669) - art. 2 ust. 12, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 85 ust. 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21.

▪

Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.:
Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

Załączniki:
▪

nr 1 Pisemne zobowiązanie wolontariusza

▪

nr 2 Zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w działaniach wolontariatu szkolnego

