„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to,
kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
Jan Paweł II
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REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU
PRZY ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W BĄKOWIE

Wstęp
Wolontariat szkolny to przede wszystkim powołanie, a nie praca za darmo, to
bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły nauczycieli, uczniów i rodziców na rzecz
potrzebujących. Wolontariat szkolny daje młodzieży wiele szans i możliwości. Jest to okazja
do sprawdzenia siebie, wykorzystania swoich zdolności, zdobycia wiedzy, nowych
zainteresowań i umiejętności – jednym słowem – do samorozwoju. Uczy postawy szacunku i
tolerancji wobec drugiego człowieka. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania
postaw altruistycznych.
Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się
wrażliwością i troską o drugiego człowieka, aby wolontariat zapewnił satysfakcję płynącą z
niesienia pomocy innym, aby pomógł odkrywać sens życia, zaspokajał potrzebę
przynależności do grupy, umacniał świadomość bycia potrzebnym oraz kształtował
odpowiedzialną postawę życiową. Wolontariat stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i
budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej
formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność
wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar
edukacyjno-wychowawczy.

I.


Podstawy prawne funkcjonowania wolontariatu:
Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawę- Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz.59)-art.
2 ust.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 2016r.poz.1817 ze zm.).

II.

Postanowienia ogólne

1. Wolontariat – to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych,
wykraczające poza więzi rodzinne.
2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być
uczeń najstarszych klas szkolnych.
3. Wolontariat szkolny – inicjatywa młodzieży, skierowana do potrzebujących.

4. Szkolne Koło Wolontariatu jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie
osoby wyrażające chęć pomocy innym.
5. Koło działa na terenie Szkoły pod nadzorem Dyrekcji.
6. Opiekę nad Kołem sprawuje koordynator, który nadzoruje i współorganizuje ich
pracę.

III.

Cele i działania

1. Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego
i lokalnego.
2. Zaangażowanie młodzieży do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym,
zapoznanie z ideą wolontariatu.
3. Kształtowanie postaw prospołecznych, rozwijanie empatii, zrozumienia.
4. Rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, np. pomoc nauczycielom
w organizowaniu zajęć różnego typu.
5. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
6. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej, przedszkolnej i lokalnej.
7. Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje.
8. Systematyczne działania o charakterze pomocowym.

IV.

Członkowie

1. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być młodzież szkolna respektująca
zasady Koła, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Koła pisemnej zgody rodziców
na działalność w wolontariacie.
2. Do SK Wolontariatu może należeć młodzież klas starszych Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Bąkowie
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. Uczniowie mogą przystąpić do pracy w klubie, jak i od niego odejść uprzedzając
odpowiednio wcześnie opiekunów. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji,
wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie opiekunowi pisemnego oświadczenia o
rezygnacji z podpisem rodzica.
10. Za systematyczną pracę w wolontariacie uczeń otrzymuje wpis na świadectwo
ukończenia szkoły.

Obowiązki wolontariusza:


Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w
wolontariacie oraz podpisać zobowiązanie wolontariusza oraz deklaracje
przynależności do SKW (załącznik 1,2,3)



Członkowie wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także
w spotkaniach koła.



Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków; są równi, szanują
siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.



Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę



Członkowie wolontariatu są wzorem dla innych uczniów.



Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie
regulaminu SK Wolontariatu.

V.

Nagradzanie wolontariuszy

1. Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika.
2. Dyplom uznania Wolontariusz Roku.
3. Pochwała Dyrektora Szkoły.
4. List gratulacyjny do rodziców.
5. Nagroda książkowa na zakończenie szkoły podstawowej dla najaktywniejszych
wolontariuszy

6. Uczniowie klas VIII, otrzymują informacje na świadectwie szkolnym, dzięki czemu
mają dodatkowe punkty, które są brane pod uwagę przy przyjmowaniu do szkól
średnich.
7. Uczeń, który jest wolontariuszem i realizuje określone zadania może mieć
podwyższoną ocenę z zachowania.

VI.

Struktura Szkolnego Koła Wolontariatu i zadania koordynatorów

1. Na czele Koła Wolontariatu stoi koordynator Wolontariatu.
2. Członkowie Koła oraz opiekunowie ściśle współpracują z zespołem nauczycieli jak
również bezpośrednio podlegają Dyrektorowi Szkoły.
3. Spośród wolontariuszy wybierani są liderzy, którzy są odpowiedzialni za
koordynowanie poszczególnych akcji.

VII.

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.

5.

Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działania Koła.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu

Bąków, …………….……..

ZGODA RODZICÓW

Wyrażam zgodę na udział córki/syna ........................................................w pracach
wchodzących w zakres Szkolnego Klubu Wolontariusza.
Niniejszym oświadczam, że zobowiązuję się zapoznać z Regulaminem Szkolnego
Klubu Wolontariusza.
………...............................................
podpis rodzica/prawnego opiekuna
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza ( zgodnie z Ustawą z dn.29.08.97
roku
o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz 883).
…….....................................................
podpis rodzica/ prawnego opiekuna
Załącznik nr 2 do Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu

ZOBOWIĄZANIE PRZESTRZEGANIA ZASAD WOLONTARIATU I REGULAMINU
SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU
Przystępując do Szkolnego Klubu Wolontariatu oświadcza, że znam i akceptuję jego
cele oraz zasady pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Szkolnego Klubu
Wolontariatu oraz sumiennego i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań.
..………………………………
podpis ucznia

Załącznik nr 3 do Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu

Deklaracja przynależności
do Szkolnego Klubu Wolontariatu
Deklaruję chęć dobrowolnej, bezinteresownej pracy wolontariackiej
i decyduje się na członkostwo w Szkolnym Klubie Wolontariatu
działającym przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bąkowie.
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………
Data urodzenia ………………………….....................................................................
Miejsce urodzenia ……………………………………………………………………
Adres………………………………………………………………………………….
Zobowiązuję

się

do

aktywnej

pracy

w

ramach

klubu,

zgodnie z

regulaminem Szkolnego Klubu Wolontariatu.
………………………..
data

…………………………….
podpis

Potwierdzenie przyjęcia deklaracji:
…………………
…………………………….
Data

podpis

