Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu
„Pomoc jak z bajki”
„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym
dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające
poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.

Wolontariusz- to każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia
wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych wykraczając poza
więzi koleżeńsko- rodzinne.
W Szkolnym Kole Wolontariatu może uczestniczyć każdy uczeń. Niepełnoletni uczniowie
muszą jednak przedstawić pisemną zgodę rodzica bądź opiekuna na działanie
w wolontariacie.
Udział w spotkaniach oraz akcjach SKW uczniowie podejmują w wymiarze, który nie
utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków szkolnych oraz domowych.
Wolontariusz systematycznie uczestniczy w spotkaniach SKW oraz aktywnie włącza się
w działania i akcje prowadzone na rzecz potrzebujących.
Wolontariusz swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem
dla innych oraz godnie reprezentować swoją szkołę.
Wolontariusz może zostać wykluczony z działań SKW za niewywiązywanie się ze zobowiązań.
O skreśleniu z listy decyduje koordynator SKW.

Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy
chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować
działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne,
kulturalne.
Opiekę nad Szkolnym Kołem Wolontariatu sprawuje wyznaczony przez Dyrektora Szkoły
nauczyciel (koordynator), który czuwa nad organizacją akcji, bezpieczeństwem wolontariuszy oraz
pracą formacyjną członków SKW.
CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:
Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
Kształtowanie postaw prospołecznych.
Rozwijanie empatii i tolerancji.
Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.
Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego.
Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie
więzi ze środowiskiem.
Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.
Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.
Rozwijanie zainteresowań.
Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.
Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

SYSTEM REKRUTACJI
szkoły

Zamieszczenie informacji o działalności SKW oraz naborze na stronie internetowej
lub poprzez spotkania informacyjne w klasach.

Zachęcanie uczniów do działań w SKW podczas rozmów prowadzonych przez
nauczycieli.
Wyznaczenie terminu spotkania organizacyjnego, zapoznanie uczniów z
regulaminem SKW.

Prawa wolontariusza:
wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw;
wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym
nauki w szkole i pomocy w domu;
wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora, opiekuna lub innych
pracowników Szkolnego Koła Wolontariatu;
wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej
pracy;
wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu
związanych z wykonywaną pracą;
nie wolno wywierać na wolontariuszu presji moralnej w związku z realizowanym
zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami;
członkowie wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie;

każdy ma prawo przystąpić do SKW jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio
wcześniej opiekunów SKW.

Obowiązki wolontariusza:
wolontariusz ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w spotkaniach, szkoleniach,
warsztatach i pracach SKW;
wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków;
członkowie wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i
być wzorem dla innych uczniów;
wolontariusz ma obowiązek respektować zasady SKW takie, jak:
a

zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem;

b

zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy;

c

zasada troski o los słabszych;

d

zasada równości;

e
zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości, szacunku. - wolontariusz może zostać
skreślony z listy wolontariuszy za niewywiązywanie się z powierzonych mu obowiązków.

Nagradzanie wolontariuszy
Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco- podsumowujące, na
którym spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunami w celu przypomnienia misji
wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia za działalność wolontariacką.
Formy nagradzania:
1
wyrażenie uznania słownego;
2

pochwała na forum szkoły;

3

umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej;

4

wręczanie listów pochwalnych i dyplomów.

Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności
wolontariusza.
Uczeń, który jest wolontariuszem i wywiązuje się ze swoich obowiązków może mieć podwyższoną
ocenę z zachowania na koniec każdego semestru (po konsultacjach koordynatora z wychowawcą
ucznia). Wolontariusz otrzymuje również dodatkowe punkty za działalność w SKW na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej.
Uczeń, który nie jest wolontariuszem, ale aktywnie uczestniczy w zbiórkach, akcjach oraz
zadaniach SKW może mieć podwyższoną ocenę z zachowania na koniec każdego semestru (po
konsultacjach koordynatora z wychowawcą ucznia).

Zadania koordynatora:
utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi
współpracuje wolontariat szkolny;
tworzenie atmosfery zaufania i otwartości;
dawanie poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy;
inicjowanie spotkań organizacyjnych, mających na celu zapoznanie młodzieży z
planowanymi działaniami oraz przydziałem obowiązków;
stwarzanie systemu gratyfikacji wolontariuszy zależnej od wkładu pracy;
przeprowadzanie rozmowy wyjaśniającej powody powstawania zaniedbań w czasie
pracy wolontariuszy;
przygotowywanie rocznych sprawozdań z pracy wolontariuszy.

Regulamin przyznawania punktów za wolontariat
Uczeń szkoły podstawowej może mieć przyznane trzy punkty w rekrutacji do szkoły
ponadpodstawowej za udział w zbiórkach, akcjach oraz działalności SKW lub działania na rzecz
środowiska lokalnego.
Uczeń może uzyskać w/w punkty pod warunkiem uczestnictwa w co najmniej 4 akcjach,
zbiórkach lub zadaniach na rzecz pracy dla środowiska szkolnego oraz systematycznego
uczestnictwa w spotkaniach SKW w ciągu jednego roku szkolnego. Udział w spotkaniach jest
odnotowywany w karcie aktywności, którą posiada koordynator.
Uczeń może również samodzielnie poszukiwać placówek, instytucji lub obszarów,
w których mógłby się angażować i realizować zadania wolontariusza poza szkołą.
Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą jest zobowiązany dostarczyć
koordynatorowi SKW zaświadczenia do 10 czerwca danego roku szkolnego. Zaświadczenie ma
zawierać nazwę placówki/instytucji, pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad
wolontariuszem oraz okres, w którym wolontariusz angażował się w pomoc (ewentualnie ilość
zrealizowanych godzin). Należy wziąć udział w co najmniej 4 akcjach (zbiórkach, zadaniach) lub
wykazać 20 godzin pracy w ramach wolontariatu.

