Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu
1. Postanowienia ogólne:
Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących,
wykraczające poza więzi rodzinne, przyjacielskie i koleżeńskie.
Wolontariusz – to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym.
Szkolny Wolontariat - to inicjatywa skierowana do uczniów, którzy chcą aktywnie
uczestniczyć w życiu społecznym poprzez pomoc potrzebującym i wspieranie różnego
typu inicjatyw charytatywnych.
Szkolny Wolontariat działa w Szkole Podstawowej nr 72 im. Teofila Lenartowicza
w Krakowie pod nadzorem Dyrektora Szkoły, który wyznacza jego koordynatora
spośród nauczycieli Szkoły. Koordynator, wraz ze wspomagającymi go nauczycielami
czuwa nad tym, aby działalność wolontariuszy była zgodna ze Statutem Szkoły i
Regulaminem Wolontariatu
2. Cele i sposoby działania:








Wdrożenie uczniów w działalność na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego;
Przygotowywanie uczniów do pogłębiania postawy na rzecz potrzebujących
pomocy, aktywności, otwartości, wrażliwości, życzliwości
i bezinteresowności.
Wspieranie inicjatyw uczniów;
Promocja Szkolnego Koła Wolontariatu,
Współpraca z organizacjami zewnętrznymi, które potrzebują pomocy;
Prowadzenie szkoleń i warsztatów i wolontariuszy.

3. Obszar działania:
a) Szkoła:
 Samorząd Uczniowski;
 Pomoc wśród kolegów i koleżanek;
 Pomoc przy organizacji imprez szkolnych, kulturalnych, sportowych.
b) Środowisko Lokalne:
 Akcje charytatywne i inne imprezy , które zostaną zatwierdzone przez
Dyrektora szkoły.

4. Prawa i obowiązki:


Dostarczenie do Koordynatora Wolontariatu zgody podpisanej przez rodzica
na działalność w Szkolnym Kole Wolontariatu;
 Wolontariusz działa na rzecz innych;
 Wolontariusz ma prawo decydować o rodzaju i częstotliwości działań, jakie
wykonywać będzie w ramach podpisanej zgody;
 Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych
członków wolontariatu;
 Każdy może rozpocząć działalność w Szkolnym Wolontariacie i zakończyć ją
w dowolnym momencie, uprzedzając o tym odpowiednio wcześniej
koordynatora;
 Wolontariusz ma prawo do uzyskania pisemnego zaświadczenia o wykonanej
pracy,
 Systematyczność uczestniczenia w spotkaniach wolontariatu;
 Pełne zaangażowanie w działalność Szkolnego Koła Wolontariatu oraz
kulturalne i etyczne zachowanie członków;
 Członkowie Wolontariatu wykonują swoją pracę nieodpłatnie;
 Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie
Regulaminu Szkolnego Wolontariatu;
 Działalność w Szkolnym Wolontariacie będzie brana pod uwagę przez
wychowawców klas podczas ustalania oceny z zachowania.
5. Struktura Szkolnego Koła Wolontariatu:




Na czele stoi Koordynator;
Inni nauczyciele, którzy chcą się zaangażować w działalność Wolontariatu
ściśle współpracują z koordynatorem ;
Wszelką działalność Koła zatwierdza Dyrektor szkoły;

6. Zadania koordynatora i nauczycieli podejmujących działania z zakresu
wolontariatu:







Planowanie działalności i tworzenie harmonogramu pracy wolontariuszy;
Nawiązywanie współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia;
Ustalenie terminów spotkań wolontariuszy;
Reprezentowanie wolontariuszy;
Opieka nad wolontariuszami podczas działań wolontariackich.
Kontakt z Dyrekcją Szkoły;

7. Zasady przyznawania punktów:


Uczeń szkoły podstawowej może mieć przyznane dwa punkty w rekrutacji do
szkół średnich za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza
w formie wolontariatu lub działania na rzecz środowiska szkolnego;



Uczeń, który chce uzyskać 3 punkty, musi w szkole podstawowej zrealizować
co najmniej

DWADZIEŚCIA godzin wolontariatu lub pracy na rzecz

środowiska szkolnego.


Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany dostarczyć
zaświadczenie o odbytym wolontariacie najpóźniej do dnia rocznej rady
klasyfikacyjnej w czerwcu. Zaświadczenie ma zawierać nazwę placówki,
pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem,
okres, w którym wolontariusz angażował się w pomoc, oraz ilość
zrealizowanych

przez

niego

godzin.

8. Ewaluacja:





Sprawozdanie z pracy Szkolnego Wolontariatu;
Zdjęcia, filmy z imprez;
Podziękowania od osób i instytucji;
Ankieta dla wolontariuszy.

9. Postanowienia końcowe:




Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Wolontariatu;
O wszelkich zmianach w regulaminie wolontariusze zostaną powiadomieni;
Rozwiązanie Porozumienia o świadczeniu wolontariatu dokonuje się na
podstawie porozumienia stron.

