REGULAMIN SZKOLNEGO WOLONTARIATU
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ROŻNOWIE

Postanowienia ogólne.
1. Wolontariat- to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza
więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.
2. Wolontariusz- osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem szkolnego wolontariatu
może być każdy uczeń oraz uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rożnowie, którzy
respektują zasady regulaminu oraz dobrowolnie i bezinteresownie pomagają innym, w każdej
dziedzinie życia społecznego.
3. Szkolny wolontariat- inicjatywa skierowana do uczniów naszej szkoły, którzy chcą pomagać
najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać
różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne, reagować czynnie na potrzeby środowiska.
Jest to wspólnota niezależna politycznie, oparta na dobrowolności i całkowitej bezinteresowności.
4. Opiekę nad szkolnym wolontariatem sprawuje zespół ds. wolontariatu, w skład którego mogą
wejść nauczyciele Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, na którego czele stoi wyznaczony przez
dyrektora szkoły koordynator, który czuwa nad tym, by działalność była zgodna ze statutem szkoły
i niniejszym regulaminem.
Cele i działania.
1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
3. Kształtowanie postaw prospołecznych.
4. Rozwijanie empatii, zrozumienia.
5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
8. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, mające charakter
regularny oraz akcyjny.
9. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.
10. Zwiększanie samodzielności i efektywności działania młodych ludzi.

Formy działania wolontariatu.
Szkolny wolontariat może realizować swoją działalność poprzez: spotkania, szkolenia, wystawy,
gazetki, stronę internetową, imprezy kulturalno-charytatywne, spotkania z zaproszonymi gośćmi,
imprezy rekreacyjno-sportowe, festyny, loterie, aukcje, udział w kwestach, zbiórkach darów
organizowanych przez inne organizacje. Wszystkie formy wolontariatu w szkole muszą być
zatwierdzone przez dyrektora szkoły i odbywać się pod nadzorem zespołu ds. wolontariatu.
Prawa wolontariusza.
1. Wolontariusze mają prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
2. Członkowie wolontariatu pracują na rzecz innych, ale nie zapominają o sobie.
3. Nie można wywierać presji na wolontariuszu, jeżeli zadanie stoi w konflikcie z jego
przekonaniami.
4. Członkowie wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki
w szkole i pomocy w domu.
5. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.
6. Każdy może przystąpić do klubu jak i z niego zrezygnować, uprzedzając odpowiednio wcześniej
koordynatora wolontariatu szkolnego.
7. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę.
8. Wolontariusz przed podjęciem działań w szkolnym wolontariacie zostaje poinformowany
o zasadach bezpieczeństwa i higieny, które to muszą zostać przestrzegane podczas podejmowanych
zadań.
Obowiązki wolontariusza.
1. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie
w wolontariacie oraz podpisać zobowiązanie wolontariusza (załącznik I).
2. Członkowie wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także
w spotkaniach i warsztatach.
3. Wolontariusze wywiązują się ze swoich obowiązków w ustalonym terminie.
4. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.
5. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.
6. Członkowie wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem
dla innych uczniów.
7. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu
Szkolnego Wolontariatu.
8. Wolontariusze z godnością reprezentują szkołę i dbają o jej dobre imię.
9. Członkowie wolontariatu, którzy podczas zajęć lekcyjnych wykonują działania na rzecz
wolontariatu, mają obowiązek uzupełnić braki spowodowane nieobecnością na kolejną lekcję.

Nagradzanie wolontariuszy.
1. Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez:
a) wyrażenie uznania słownego;
b) wpisanie pochwały do dziennika zgodnie z systemem oceniania;
c)umieszczenie informacji na świadectwie szkolnym
O wpis na świadectwie szkolnym wnioskują opiekunowie wolontariatu w oparciu o:
- analizę aktywności wolontariusza;
- analizę długości pracy ucznia w szkolnym wolontariacie.
W przypadku:


akcji odbywających się raz do roku – minimum 2 razy;



wolontariatu o stałym charakterze -minimum 2 lata;



szczególnie wybitnych osiągnięć w zakresie wolontariatu udokumentowanych w okresie
krótszym niż 2 lata wychowawca / opiekun koła może wnioskować o wpis na świadectwie
dla ucznia, który w szczególny sposób wykazał się aktywnością i po uzyskaniu zgody
większości członków zespołu ds. wolontariatu taki wpis zostanie umieszczony na
świadectwie;

- analizę takich cech wolontariusza, jak: obowiązkowość, odpowiedzialność, umiejętność
współdziałania, kreatywność.
2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności
wolontariusza.
Rezygnacja z pracy w wolontariacie.
1. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie.
2. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie
koordynatorowi wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica.
********************************************************************************
Załącznik I- Zobowiązanie wolontariusza.
Przystępując do szkolnego wolontariatu oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz zasady
pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Wolontariatu Szkolnego oraz sumiennego
i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań.
…………………………
(data, podpis wolontariusza)
………………………
(data, podpis rodzica/ opiekuna)

