REGULAMIN KOŁA WOLONTARIATU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W GNIEŹNIE
WSTĘP
Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi
rodzinno-koleżeosko-przyjacielskie.
Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może byd każdy, w każdej
dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
Koło Wolontariuszy jest wspólnotą całkowicie nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagad
innym.

§1

Postanowienia ogólne
1. Szkolny wolontariat jest skierowany do tych, którzy chcą pomagad najbardziej potrzebującym, inicjowad
w ciągu całego roku szkolnego działania odpowiadające potrzebom środowiska szkolnego i lokalnego,
wspomagad różne inicjatywy charytatywne, kulturalne i ochrony środowiska.
2. Członkiem koła może zostad każdy uczeo naszej szkoły.
3. Pracą kierują opiekunowie wolontariatu w osobach opiekunowie samorządu uczniowskiego oraz
pedagog szkolny.

§2

Cele i zakres działania
1. Zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.
2. Kształtowanie u uczniów postaw otwartości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
3. Inicjowanie i podejmowanie aktywnych działao na różnych obszarach: koleżeoskim, społecznym, życia
kulturalnego i środowiska naturalnego.
4. Współpraca z różnymi instytucjami,
5. Propagowanie idei wolontariatu na terenie naszej szkoły.
6. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Arkadego Fiedlera
w Gnieźnie.

§3

Działalnośd uczniowska w Szkolnym Kole Wolontariatu
Członkiem Wolontariatu może zostad każdy uczeo Szkoły Podstawowej Nr 5, który spełnia następujące
kryteria:
 osiąga dobre wyniki w nauce (działanie w wolontariacie nie ma wpływu na jego osiągnięcia szkolne),
 jest dyskretny i odpowiedzialny,
 wykazuje się wysoką kultura osobistą.
Członkiem Koła może byd młodzież szkolna, respektująca zasady Koła oraz respektująca Kodeks Etyczny, po
uprzednim przedstawieniu opiekunom pisemnej zgody rodziców na działalnośd w wolontariacie.

Kodeks Etyczny Wolontariusza
Bądź pewny – zastanów się, dlaczego chcesz pomagad innym ludziom.
Bądź przekonany – nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
Przestrzegaj zasad – nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazad się, że mają swoje
uzasadnienie.
Mów otwarcie – pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz.
Chętnie się ucz – rozszerzaj swoją wiedzę.
Stale się rozwijaj – staraj się wiedzied jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
Nie sprzeciwiaj się kontroli nad sobą – będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to,
czego od Ciebie się oczekuje.
Bądź osobą, na której można polegad – praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobid. Nie
składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnid.
Działaj w zespole – znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało
skuteczny.

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.
Wolontariusz ma prawo
z wykonywaną pracą.

byd poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych

Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy w Szkolnego Koła Wolontariatu uprzedzając odpowiednio
wcześniej opiekuna Koła.

§4
Zasady działalności uczniowskiej w Szkolnym Kole Wolontariatu
1. Uczeo działający w kole:









jest świadomy idei pracy i zobowiązao wynikających z działalności na rzecz wolontariatu,
pracuje sumiennie i systematycznie przez cały rok,
bierze udział w spotkaniach organizacyjnych i zebraniach,
ma możliwośd inicjowania akcji wolontariatu w środowisku szkolnym i lokalnym w trakcie
całego roku szkolnego,
bierze udział w akcjach charytatywnych w czasie wolnym od zajęd edukacyjnych,
w szczególnych przypadkach, jeśli akcja przeprowadzana jest w czasie zajęd edukacyjnych, może
byd z nich zwolniony decyzją dyrektora szkoły, jeśli nie zaburzy to procesu edukacyjnego,
rzetelnie, z zachowaniem dyskrecji i kulturą osobistą wykonuje powierzone mu zadania,
może zostad usunięty z wolontariatu za złamanie regulaminu (decyzja opiekunów
wolontariatu).

2. Wszystkie akcje, które przeprowadzane są w czasie wolnym od zajęd lekcyjnych wymagają pisemnej
zgody rodzica ucznia i odbywają się pod opieką nauczyciela lub opiekuna instytucji prowadzącej
działania o charakterze wolontariatu.
3. Uczniowie powyżej 13 roku życia (zwani wolontariuszami) mogą brad udział w akcji bez stałej opieki
nauczyciela (lub opiekuna) tylko na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy ich rodzicami a
dyrektorem szkoły. Na takim porozumieniu musi znajdowad się również podpis wolontariusza.

§5
Ocenianie działalności w Szkolnym Kole Wolontariatu
1. Udział ucznia w wolontariacie brany jest pod uwagę przy wystawianiu ocen z zachowania.
2. Nagradzanie wolontariuszy odbywa się również przez:
 organizowane spotkao w celu podsumowania pracy oraz nagrodzenia za działalnośd
wolontaryjną,
 wyrażenie uznania słownego,
 pochwała na forum szkoły,
 wręczanie listów pochwalnych i dyplomów,
 informowanie na stronie internetowej szkoły.
3. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności
wolontariusza.
4. Warunkiem otrzymania wpisu na świadectwie za działalnośd w wolontariacie jest minimum 1 rok
aktywnego uczestnictwa (dotyczy uczniów z klas VII-VIII).

§6

Obszary działania
1. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne
i środowisko lokalne.
2. Udział w bieżących akcjach charytatywnych.
3. Współpraca z instytucjami, organizacjami i fundacjami.

&7

Zadania opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu
1. Konstruowanie rocznego planu pracy i przedstawienie go członkom Koła na pierwszym
spotkaniu.
2. Utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami.
3. Tworzenie atmosfery zaufania i otwartości oraz poczucia bezpieczeństwa, która sprzyja dobrej
współpracy.
4. Organizowanie zebrań, mających na celu zapoznanie młodzieży z planowanymi działaniami
oraz warsztatów dla wolontariuszy, a także Dnia Wolontariusza, który przepada 5 grudnia.
5. Przygotowywanie rocznego sprawozdania z pracy wolontariuszy i nagradzanie najbardziej
aktywnych członków.

&8

Postanowienia koocowe
1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu.
2. Wolontariusze obchodzą swoje święto 5 grudnia – w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza.
3. Działania Koła są wspierane przez Dyrektora Szkoły, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

