Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu
NIEZAPOMINAJKA
przy Szkole Podstawowej
w Stęszewie
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
dnia 29 maja 2003r.)
§ 1. 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.
3. Wolontariat Szkolny - inicjatywa skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać, inicjować
działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne,
kulturalne.
4. Wolontariuszem można być w każdej dziedzinie życia społecznego.
5. Do szkolnego wolontariatu może przystąpić uczeń, rodzic, nauczyciele i pracownicy szkoły.
§ 2. Cele działania.
1. Zapoznanie z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem.
2. Kształtowanie postaw prospołecznych.
3. Rozwijanie empatii, wrażliwości, otwartości.
4. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
5. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
6. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
7. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym i
akcyjnym.
§ 3. Prawa wolontariusza.
1. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o pracy w wolontariacie.
2. Członkowie Wolontariatu pracują na rzecz innych, ale nie zapominają o sobie.
3. Wolontariusz ma prawo znać zakres pracy i decydować o rodzaju i częstotliwości działań jakie
wykonywać będzie w ramach porozumienia o wolontariacie.
4. Wolontariusz ma prawo podejmować zadania w wymiarze nieutrudniającym naukę w szkole i
pomoc w domu.
5. Wolontariusz może liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.
6. Z działania w wolontariacie można w każdej chwili zrezygnować uprzedzając odpowiednio
wcześniej opiekunów wolontariatu szkolnego.
7. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
8. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach związanych z
wykonywaną działalnością.
9. Wolontariusze wykonującą zadania dobrowolnie.
§ 4. Obowiązki wolontariusza.
1. Wolontariusz niepełnoletni musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na
działanie w wolontariacie.
2. Wolontariusz ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w spotkaniach, warsztatach.
3. Wolontariusz jest słowny i wywiązuje się ze swoich obowiązków.
4. Wolontariusze szanują siebie nawzajem i służą pomocą innym wolontariuszom.

5. Członkowie Wolontariatu w szkole i poza nią zachowują się kulturalnie i są wzorem dla innych.
6. Wszystkie podejmowane działania Wolontariusz zapisuje w Dzienniczku wolontariusza i
potwierdza podpisem opiekuna/ nauczyciela .
§ 5. Nagradzanie wolontariuszy.
1. Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez:
a) wyrażenie uznania słownego,
b) pochwałę na forum szkoły,
c) dyplom uznania,
d) przyznanie na okres punktów za działalność w wolontariacie na podstawie imiennego
zaświadczenia od opiekuna,
e) pisemne podziękowanie dla rodziców,
f) wpis na świadectwie o działalności na rzecz wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły.

Załączniki:
1.Karta wolontariusza
2.Porozumienie
3.Dzienniczek wolontariusza.

