Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu
Szkoły Podstawowej nr 1 w Zielonce

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela.”
Jan Paweł II

I. Postanowienia ogólne
1. Wolontariat definiujemy jako świadomą, dobrowolną i bezpłatną działalność podejmowaną na rzecz innych,
wykraczającą poza więzi rodzinne, przyjacielskie i koleżeńskie.
2. Celem działalności Szkolnego Koła Wolontariatu jest aktywizacja środowiska lokalnego w zakresie niesienia
pomocy innym oraz rozwój osobisty wolontariuszy.
3. Koło działa na terenie szkoły pod nadzorem dyrektora szkoły.
4. Opiekę nad kołem sprawuje koordynator, który czuwa nad tym, aby działalność koła była zgodna ze statutem
szkoły i niniejszym regulaminem.

II. Zadania koordynatora
1. Planowanie kierunków działalności i opracowanie harmonogramu pracy uczniów – wolontariuszy.

2. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z osobami oraz z instytucjami potrzebującymi wolontaryjnego
wsparcia.
3. Koordynowanie, nadzorowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy.
4. Inspirowanie członków do podejmowania działań, wspieranie w działaniach.

5. Ustalenie terminów spotkań Koła, przyjmowanie i odwoływanie członków Koła.
6. Reprezentowanie SKW na zewnątrz.

III. Członkowie
1. Wolontariuszem Szkolnego Koła Wolontariatu może być uczeń wyrażający chęć wolontaryjnej
pomocy.
2. Uczeń przed przystąpieniem do Koła powinien okazać pozwolenie od rodzica/opiekuna prawnego.
3. Prawa i obowiązki członków SKW:
Wolontariusz ma prawo do:
a) wpływania na działania koła poprzez zgłaszanie własnych inicjatyw oraz
pomysłów,
b) wypowiedzenia członkostwa w kole w dowolnym czasie,
c) promocji idei wolontariatu w szkole i swoim otoczeniu,
d) wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym
nauki w szkole,

e) wolontariusz ma prawo do otrzymania na piśmie konkretnego zakresu obowiązków
związanych z jego posługą.
Wolontariusz ma obowiązek:
f) uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez koordynatora,
g) aktywnego angażowania się w działania związane z wolontariatem,
h) odpowiedzialnego i sumiennego wywiązywania się z podjętych obowiązków.

IV. Cele i sposoby działania
1. Celem koła jest rozwijanie wśród uczniów postawy wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowania,
życzliwości i bezinteresowności.
2. Koło wspiera inicjatywy uczniów na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
3. Koło przynajmniej raz w roku organizuje spotkanie podsumowująco - nagradzające.
4. Do form działania Koła można zaliczyć:
 pomoc w nawiązywaniu kontaktów i zaaklimatyzowaniu się pierwszoklasistów i
czwartoklasistów w szkole,
 udział w akcjach charytatywnych (zbiórki żywności ),
 pomoc koleżeńska w nauce (dyżury nauczycieli i uczniów w określone dni),
 pomoc w zajęciach świetlicowych,
 praca na rzecz zwierząt,
 udział w wydarzeniach kulturalnych,
 pomoc przy chorym dziecku / seniorze, wspólne spędzanie czasu,
 pomoc w obsłudze imprez okolicznościowych organizowanych przez szkołę,
 porządkowanie mogił na miejscowym cmentarzu,
 promowanie i udział w „adopcji serca”,
 promowanie idei wolontariatu w lokalnym środowisku.
 inne działania uzgodnione z opiekunem i dyrektorem szkoły

V.

Nagradzanie wolontariuszy
1. Raz w roku zostanie zorganizowane spotkanie wolontariuszy i koordynatorów, na którym

będzie podsumowana działalność członków Koła.
2. Członkowie Koła mogą zostać nagrodzeni poprzez:
a) pochwałę koordynatora z wpisem do dziennika ,
b) pochwałę wychowawcy/ dyrektora na forum szkoły,

c) umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule na stronie internetowej itp.,
d) wręczanie listów pochwalnych rodzicom, dyplomów – wolontariuszom.

VI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu.
2. Wolontariusze aktywnie współpracują z samorządem uczniowskim.
3. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
4. Wolontariusze aktywnie i długofalowo angażują się w prace Szkolnego Koła Wolontariatu i akcje
zewnętrzne.
5. Do zaświadczenia o działalności w wolontariacie wymagane jest przepracowanie 30 godzin rocznie
przez minimum dwa lata.
6. O wystawieniu zaświadczenia ostatecznie decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z opiekunem
wolontariatu.

Załączniki:
1. wzór zgody rodzica/opiekuna na udział dziecka w pracy Szkolnego Koła Wolontariatu
2. kodeks wolontariusza

Załącznik nr 1
..........................................................................................
imię i nazwisko
rodzica/opiekuna prawnego wolontariusza

……………………………………………..
miejscowość i data

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………..……………………….
uczennicy/ucznia klasy……………… w pracy Szkolnego Koła Wolontariatu.

…………………………..
podpis

Załącznik nr 2
KODEKS WOLONTARIUSZA
Być pewnym
Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
Być przekonanym
Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
Być lojalnym
Zgłaszaj sugestie, nie „atakuj” innych.
Przestrzegać zasad
Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

Mówić otwarcie
Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od
tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.
Chętnie uczyć się
Rozszerzaj swoją wiedzę.
Stale się rozwijać
Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą
Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
Być osobą na której można polegać
Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w
stanie spełnić.
Działać w zespole
Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

