REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU
w Szkole Podstawowej im. Obrońców Węgierskiej Górki
w Węgierskiej Górce
I.

Postanowienia ogólne

1. Wolontariat to bezpłatna, świadoma i dobrowolna działalność na rzecz innych, wykraczająca poza
relacje rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.
2. Wolontariusz Szkolnego Koła Wolontariatu działa na zasadach wolontariatu.
3. Szkolne Koło Wolontariatu powstał z inicjatywy uczniów i jest formą pomocy osobom i
instytucjom potrzebującym.
4. Szkolne koło Wolontariatu ma za zadanie pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie
na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać
różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.
5. Koło działa na terenie Szkoły pod nadzorem Dyrekcji.
6. Opiekę nad Kołem sprawują koordynatorzy, którzy nadzorują ich pracę.

II.

Członkowie

1. Wolontariuszem Szkolnego Koła Wolontariatu może być każdy uczeń kl. IV – VI wyrażający
chęć wolontaryjnej pomocy osobom i instytucjom potrzebującym.
2. Uczeń przed przystąpieniem do Koła okazuje pozwolenie od rodzic/opiekuna prawnego
3. członkowie Klubu angażują się w pracę w wymiarze , który nie utrudnia im nauki i pozwoli
wywiązywać się z obowiązków domowych
4. Wolontariusz ma prawo do:
- wpływania na działanie Koła poprzez zgłaszanie własnych inicjatyw oraz pomysłów,
- rezygnacji z członkowstwa w kole w dowolnym czasie,
- promocji idei wolontariatu w szkole i swoim otoczeniu
5. Wolontariusz ma obowiązek
- uczestniczenia w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez koordynatorów
aktywnego angażowania się w działania związane z wolontariatem,
- wywiązywania się z podjętych obowiązków najlepiej jak umie.
6. Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie Etycznym oraz
Regulaminu Klubu

III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zadania koordynatorów

Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów- wolontariuszy
Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wolontaryjnego wsparcia.
Ustalanie spotkań
Reprezentowanie wolontariuszy
Przyjmowanie i odwoływanie członków Koła
Kontakt z Dyrekcja Szkoły
Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań

IV.

Cele i sposoby działania

1. Celem Koła jest rozwijanie wśród uczniów postawy wrażliwości na potrzeby innych
zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności.
2. Celem Koła jest włączanie uczniów w działalność wolontaryjną na rzecz potrzebujących.
3. Koło wspiera inicjatywy uczniów na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

4. Koło przynajmniej raz w roku organizuje spotkania podsumowujące
5. Do form działania Koła można zaliczyć:
- udział w akcjach charytatywnych
-zbiórka darów rzeczowych
- sprzedaż cegiełek w postaci kalendarzyków i tp.
- zbiórka pieniędzy do puszek.
- udział w wydarzeniach kulturalnych
- organizacja wydarzeń kulturalnych
- promocję wolontariatu w lokalnym środowisku.

V.

Nagradzanie wolontariuszy

1. Formy nagradzania:

- wyrażenie uznania słownego
- pochwała na forum szkoły
- umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu, na stronie internetowej szkoły
- wręczenie listów pochwalnych i dyplomów
- list gratulacyjny do rodzica
2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności
wolontariusza.

VI.

Postanowienia Końcowe

Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu
Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Koła
Rozwiązania Koła może dokonać tylko Dyrekcja Szkoły
WOLONTARIUSZE OBCHODZĄ 5 GRUDNIA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
WOLONTARIUSZA
5. Samorząd Szkolny wspiera akty6wnie działania Koła

1.
2.
3.
4.

KOORDYNATORZY
mgr Bożena Majdak Samorząd Szkolny
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