Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu
§1. Postanowienia ogólne:
1. W szkole działa Szkolne Koło Wolontariatu (SKW).
2.

Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych,

wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
3.

Wolontariusz:
a)

to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu;

b)

to uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc tam, gdzie jest
ona potrzebna;

c)

może podejmować pracę wolontariacką w wymiarze, który nie utrudni mu
nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych;

d)

kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską
o innych;

e)

systematycznie uczestniczy w spotkaniach dla wolontariuszy;

f)

swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie
reprezentować swoją szkołę i być przykładem dla innych.

4.

Opiekę nad Kołem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora Szkoły nauczyciel (zwany

Koordynatorem).
§2. Cele działania szkolnego wolontariatu:
1.

Zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu.

2.

Zaangażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym.

3.

Promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych,
empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach.

4.

Organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej,
kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym.

5.

Tworzenie przestrzeni dla służby wolontariackiej poprzez organizowanie konkretnych
sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji.

6.

Pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze
wolontariackim w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach
prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych
przez inne organizacje.

7.

Wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

8.

Promowanie idei wolontariatu.

9.

Angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach
o charakterze charytatywnym.

§3. Działalność Koła:
1.

W Szkolnym Kole Wolontariatu uczestniczą uczniowie z kl. IV-VIII, po

przedstawieniu pisemnej zgody rodziców.
2.

Spotkania Koła odbywają się w ostatnim tygodniu miesiąca, podczas długiej przerwy.

3.

Szkoła może organizować wolontariat w swojej placówce we współpracy

z organizacjami pozarządowymi lub samodzielnie.
4.

Koordynator sporządza sprawozdanie z podejmowanych działań.

5.

Na świadectwie szkolnym zostaną wpisane działania w Szkolnym Kole Wolontariatu

pod warunkiem, że uczeń udokumentuje 40 (klasy czwarte 30) przepracowanych godzin
w danym roku szkolnym i odda dzienniczek wychowawcy klasy nie później, niż dwa dni
przed terminem rady klasyfikacyjnej rocznej.
6.

Czas pracy jednego dnia, przy jednym rodzaju działania nie może przekraczać dwóch

godzin. Wyjątkiem są akcje prowadzone jednorazowo.
7.

W programie działań na rzecz środowiska szkolnego odbiorcami są przede wszystkim:

uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne jak i cała przestrzeń szkolna. Wolontariusze
skupiają się na wspieraniu swoich kolegów i koleżanek z innych klas np. pomagając im
w nauce lub organizując akcje charytatywne. Mogą również zaangażować się
w przygotowania wydarzeń szkolnych np. festynów, dyskotek, imprez okolicznościowych.
8.

W działaniach na rzecz środowiska lokalnego, szkoła nawiązuje współpracę

z organizacjami pozarządowymi lub instytucjami potrzebującymi wsparcia wolontariuszy
jak np. domy dziecka, schroniska dla zwierząt, domy kultury, nadleśnictwa, koła
gospodyń, parafie, itp., a także indywidualnymi osobami, którym potrzebna jest pomoc.
§4. Wzór dzienniczka wolontariusza:
1. Podpisana i ozdobiona strona tytułowa zawierająca pieczątkę Pedagoga.
2. Następne strony w tabeli według wzoru:
Data

Rodzaj działania

Czas pracy

Podpis

