REGULAMIN
SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 44 IM. PROF. JANA MOLLA
W ŁODZI

obowiązuje od roku szkolnego
2018/2019

Podstawa prawna:
•

Ustawa z 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);

•

Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U z 2018 r. poz. 450 ze zm.).
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Wolontariacie – należy przez to rozumieć bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie
na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinne, koleżeńskie, przyjacielskie.
2. Wolontariuszu – należy przez to rozumieć ucznia, który na podstawie zobowiązania
o wykonywaniu świadczeń wolontariackich, dobrowolnie i bezinteresownie pomaga
innym w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest
potrzebna.
Szkolny Wolontariat jest skierowany 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.

II. CELE SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU
1. Zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu.
2. Angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomocą.
3. Promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych,
empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach.
4. Organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej,
kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym.
5. Tworzenie przestrzeni

dla służby wolontarystycznej

poprzez

organizowanie

konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji.
6. Pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze
wolontarystycznym w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach
prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych
przez inne organizacje.
7. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
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8. Promowanie idei wolontariatu.
9. Angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach
o charakterze charytatywnym.
10. Stwarzanie dzieciom i młodzieży sposobności do odnajdywania swojego miejsca i roli
w świecie.

III. OBSZARY DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU
Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:
1. Działania na rzecz środowiska szkolnego:
•

Prowadzenie zajęć czytelniczych w bibliotece oraz świetlicy szkolnej.

•

Prowadzenie gier i zabaw w świetlicy szkolnej.

•

Udział w wybranej akcji jednorazowej organizowanej na terenie szkoły,
np.: Pomóż zwierzakom, Animal Patrol lub Zbiórka zabawek.

•

Współorganizacja kiermaszu wielkanocnego – pomoc w wykonaniu oraz
sprzedaży prac wytwórczych.

•

Udział w akcjach Caritas.

•

Udział w akcji pn. Mleko w szkole, pomoc przy organizacji.

•

Udział w szkolnej akcji pn. Owoce i warzywa, pomoc przy organizacji.

2. Działania na rzecz środowiska lokalnego:
•

Współpraca z wybraną instytucją pomocy społecznej/placówką lokalną według
zaistniałych potrzeb w celu prowadzenia działań na ich rzecz.

•

Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby
prywatne.

•

Samodzielna i dobrowolna działalność wolontariacka uczniów, potwierdzona
zaświadczeniami danej placówki.
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IV. WOLONTARIUSZE
1. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.
2. Wolontariuszem może być każdy uczeń kl. VI-VIII, który na ochotnika
i bezinteresownie niesie pomoc tam, gdzie istnieje taka potrzeba.
3. Wolontariusze mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, który
nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązać się z obowiązków domowych.
4. Wolontariusz kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia
pomocy, troską o innych.
5. Wolontariusz wywiązuje się sumiennie z powierzonych mu zadań.
6. Każdy

członek

klubu

stara

się

aktywnie

włączyć

w

działalność

wolontarystyczną i wykorzystywać swoje zdolności i doświadczenie poprzez
zgłaszanie swoich propozycji i inicjatyw.
7. Każdy członek klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę
wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla
innych.
8. Każdy członek klubu jest zobowiązany przestrzegać zasad zawartych
w Kodeksie Etycznym oraz Regulaminie.

V. PRAWA WOLONTARIUSZA
Wolontariusz:
1. Ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
2. Ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym mu nauki
w szkole i pomocy w domu.
3. Ma prawo do wsparcia ze strony koordynatorów lub innych pracowników
Szkolnego Klubu Wolontariatu.
4. Ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy.
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5. Ma prawo do rezygnacji z pracy wolontarystycznej uprzedzając odpowiednio
wcześniej

koordynatora

Szkolnego

Klubu

Wolontariatu.

VI. OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA
Wolontariusz:
1. Musi przedstawić koordynatorowi pisemną zgodę rodziców/opiekunów
prawnych na działanie w Szkolnym Klubie Wolontariatu.
2. Ma obowiązek uczestniczenia w spotkaniach i szkoleniach Szkolnego Klubu
Wolontariatu.
3. Ma obowiązek realizacji celów i przestrzegania założeń programowych
Szkolnego Klubu Wolontariatu - zawartych w Regulaminie oraz Kodeksie
Etycznym.
4. Ma obowiązek wywiązywania się z powierzonych mu zadań w sposób rzetelny
i uczciwy.
5. Ma szanować pracę innych i służyć pomocą innym wolontariuszom.
6. Ma godnie reprezentować szkołę i dbać o jej dobre imię.
7. Ma szanować godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.
8. Swoją pracą wykazuje swą troskę o los innych w oparciu o zasadę prawdy,
przyjaźni, życzliwości.
9. Systematycznie uzupełnia kartę aktywności wolontariusza.
10. Przedstawia

opiekunowi

wolontariatu

zaświadczenia

potwierdzające

dobrowolną i samodzielną działalność wolontariacką.

VII. NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY
Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla ich
działalności. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność
wolontarystyczną i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia.
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Formy nagradzania:
•

Pochwała Dyrektora na szkolnym apelu.

•

Pochwała Koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariatu: słowna, pisemna.

•

Przyznanie dyplomu.

•

Wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego.

•

Wystosowanie pisemnego podziękowania do rodziców wolontariusza.

•

Wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na
świadectwie ukończenia szkoły. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który
przez trzy lata nauki brał udział w co najmniej trzech akcjach pozaszkolnych
oraz systematycznie w każdym roku szkolnym uczestniczył w minimum dwóch
formach działalności szkolnej. Rocznik 2018/2019 (kl. VIII) – 1 rok działalności
wolontariackiej; rocznik 2019/2020 (kl. VIII) – 2 lata działalności
wolontariackiej.

VIII. SYSTEM REKRUTACJI
1. Informacja na stronie internetowej szkoły oraz w formie ogłoszenia w systemie
Synergia Librus.
2. Lekcje wychowawcze, katechezy poświęcone idei wolontariatu i miłości
bliźniego.
3. Zachęcanie do działalności wolontariackiej podczas rozmów prowadzonych
w trakcie zebrań organizacyjnych z rodzicami oraz z uczniami.

IX. PLANOWANE EFEKTY
1. Dostarczenie uczniom propozycji alternatywnych form spędzania czasu
wolnego.
2. Wzrost

świadomości

uczniów

dotyczącej

zapotrzebowania na działalność wolontariacką.
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potrzeb

innych

ludzi,

3. Wykazywanie odpowiedzialności za swoje czyny oraz wyrozumiałości
w stosunku do innych.
4. Zaszczepienie w uczniach chęci niesienia bezinteresownej pomocy.
5. Uwrażliwienie uczniów na los innych ludzi. Wykazywanie się empatią, troską
o los innych, potrzebą zrozumienia sytuacji osób potrzebujących, kierowania się
otwartością, życzliwością.

X. SPOSOBY EWALUACJI
1. Sprawozdanie z pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu w każdym roku szkolnym.
2. Prowadzenie rejestru akcji charytatywnych, współpracy z instytucjami.
3. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej.
4. Umieszczanie informacji na temat działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu
na stronie internetowej szkoły.
5. Przygotowanie pisemnych podziękowań za pracę na rzecz Szkolnego Klubu
Wolontariatu.

XI. ZASADY OKREŚLAJĄCE DOKONYWANIE WPISÓW W CZĘŚCI
ŚWIADECTWA DOTYCZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI UCZNIA W FORMIE
WOLONTARIATU

1. W części świadectwa dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się
osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu
w środowisku szkolnym i poza nim.
2. Wpisów dokonuje się na podstawie przedstawionych przez ucznia dokumentów
i zaświadczeń potwierdzających działalność wolontarystyczną i dostarczonych
w terminie do 15 dni przed zakończeniem roku szkolnego do wychowawcy.
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3. Wpisu na świadectwie w rubryce szczególne osiągnięcia dotyczące wolontariatu
dokonuje nauczyciel wychowawca.
4. Warunki, jakie musi spełnić uczeń, aby uzyskać wpis na świadectwie zawarte są
w punkcie regulaminu dotyczącym obowiązków wolontariusza.

Koordynatorzy Szkolnego Klubu Wolontariatu:
mgr Joanna Kaźmierczak
mgr Paulina Świnoga
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