projekt
REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU
I. Postanowienia ogólne
1. Szkolne Koło Wolontariatu zwane dalej SKW jest skierowane do społeczności
szkoły, ludzi którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby
środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego
typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. Jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie
bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.
2. Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza relacje
rodzinno –koleżeńsko - przyjacielskie.
3. Wolontariusz SKW działa na zasadach wolontariatu.
4. SKW działa na terenie i poza terenem Szkoły.
5. Opiekę nad SKW sprawuje koordynator wyznaczony przez dyrektora szkoły i
zatwierdzony przez radę pedagogiczną. Jego pracę wspiera zespół wolontariatu złożony z
chętnych nauczycieli.
6. Pracę wolontariuszy nadzorują wyznaczeni przez koordynatora nauczyciele bądź sam
koordynator.
7. SKW działa na podstawie rocznego planu pracy.
8. SKW działa ściśle z Samorządem Uczniowskim.

II. Cele SKW
1. Propagowanie wśród społeczności szkolnej idei wolontariatu.
2. Angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym.
3.
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i
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w

podejmowanych działaniach.
4. Aktywizowanie do działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze
regularnym i akcyjnym.
5. Kształtowanie postaw prospołecznych, uwrażliwianie na problemy drugiego człowieka i
włączanie się w ich rozwiązywanie.
6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
8. Zwiększanie samodzielności i efektywności działania młodych ludzi.
9. Wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

10. Aktywna współpraca z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi wolontarystycznie
w środowisku lokalnym.
III. Działania SKW
1. Do form działania SKW można zaliczyć: działania na rzecz środowiska szkolnego,
działania na rzecz środowiska lokalnego, udział w akcjach ogólnopolskich - za zgodą
dyrektora szkoły.
2. Akcjami organizowanymi w ramach SKW kieruje opiekun akcji (nauczyciel) wyznaczony
przez koordynatora.
3. SKW działa na podstawie rocznego planu pracy zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły.
4. Członkowie SKW tworząc roczny plan pracy biorą w pierwszej kolejności pod uwagę
potrzeby szkoły i jej społeczności. W planie pracy zastają ujęte akcje Samorządu
Uczniowskiego.
5. SKW poza swoją podstawową działalnością organizuje spotkania wolontariuszy, warsztaty,
szkolenia z zakresu wolontariatu.
IV. Członkowie
1. Wolontariuszem działającym w SKW może być uczeń, który ukończył 13 rok życia i
wyraził chęć pomocy osobom i instytucjom potrzebującym.
2. Członkowie SKW mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę oraz
wywiązywanie się z obowiązków domowych, w wymiarze nie większym niż 10 godzin
tygodniowo.
3. W SKW mogą działać także chętni nauczyciele i rodzice oraz absolwenci szkoły.
4. Warunkiem wstąpienia do SKW jest złożenie w pisemnej deklaracji (w przypadku osób
małoletnich obowiązkowo jest załączana do deklaracji pisemna zgoda rodziców/opiekunów
prawnych) oraz podpisanie umowy wolontariackiej (w przypadku osób małoletnich dokument
podpisują rodzice/opiekunowie prawni).
5. Po wstąpieniu do SKW uczestnik podpisuje zobowiązanie przestrzegania regulaminu
SKW.
V. Rola koordynatora i zespołu wolontariatu
1. Do zadań koordynatora oraz zespołu wolontariatu należy:
a) planowanie kierunków działań,

b) koordynowanie, nadzorowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy,
c) wspieranie wolontariuszy w działaniach,
d) nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami i organizacjami,
e) inspirowanie członków do podejmowania działań,
f) reprezentowanie SKW na zewnątrz,
g) stały kontakt z Dyrekcją szkoły.
2. Dyrektor Szkoły może udzielić pełnomocnictwa do zawierania porozumień z
wolontariuszami koordynatorowi .
VI. Prawa i obowiązki wolontariusza
1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
3. Wolontariusz może liczyć na wsparcie ze strony koordynatora lub innych zespołu
wolontariatu oraz opiekuna danej akcji.
4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia (zgodnie z założeniami
regulaminu) oraz opinii o wykonanej pracy.
5. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając
odpowiednio wcześniej koordynatora SKW.
6. Wolontariusz przed podjęciem działań wolontarystycznych zostaje poinformowany o
zasadach bezpieczeństwa i higieny oraz zostają one zapewnione podczas ich wykonywania.
7. Wolontariusz ma prawo nieodpłatnego uczestnictwa w warsztatach i szkoleniach
organizowanych przez SKW.
8. Wolontariusz ma obowiązek przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie SKW oraz
wywiązywania się na czas ze swoich zadań i obowiązków. Za łamanie regulaminu
wolontariusz może zostać usunięty z SKW.
9. Wolontariusz uczestniczy w spotkaniach SKW oraz spotkaniach organizowanych przez
opiekunów akcji.
10. Wolontariusz ma obowiązek rejestrowania swoich działań w dzienniczku wolontariusza
oraz składania indywidualnego sprawozdania na koniec roku szkolnego.
10. Wolontariusz szanuje siebie i służy pomocą innym wolontariuszom, z godnością
reprezentuje szkołę i dba o jej dobre imię, szanuje godność osobistą, dobre imię i własność
osoby, której pomaga, dochowuje tajemnicy dotyczącej podopiecznego, działa w zespole i
pomaga innym wolontariuszom.
11. Wolontariusz, który podczas zajęć lekcyjnych wykonuje działania na rzecz wolontariatu
ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy spowodowane tą nieobecnością.

12. Działalność w SKW ma wpływ na ocenę z zachowania.

VII. Nagradzanie wolontariuszy
1. Członkowie SKW mogą zostać nagrodzeni poprzez:


wyrażenie uznania słownego,



pochwałę na forum szkoły,



umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej, itp.,



wręczanie listów pochwalnych i dyplomów wolontariuszom lub ich rodzicom,



wręczenie nagrody rzeczowej (np. książka) na zakończenie cyklu kształcenia.

2. Wolontariusz, który w roku szkolnym przeprawcował w SKW ponad 60 h godzin w
okresie min. 31 dni, otrzymuje pisemne zaświadczenie. Zaświadczenie wydawane jest na
prośbę wolontariusza.
3. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności
wolontariusza.
4. Wolontariusze działający w SKW obchodzą swoje święto 5 grudnia.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej przez Koordynatora i
Dyrektora Szkoły.
2. Decyzję o rozwiązaniu Koła podejmuje Dyrektor Szkoły po konsultacji z Radą
Pedagogiczną.

