REGULAMIN KLUBU WOLONTARIATU
W ZESPOLE SZKOLNO-PREDSZKOLNYM NR 1 W GLIWICACH
„Człowiek jest wielkim nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma
lecz przez to, czym dzieli się z innymi” Jan Paweł II.
I.

Postanowienia ogólne

1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych,
wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być
każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest
potrzebna.
3. Szkolny Klub 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.
II.

Cele i sposoby działania

1. Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań woluntarystycznych na rzecz
środowiska szkolnego i lokalnego.
2. Zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym,
zapoznanie z ideą wolontariatu.
3. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,
otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
4. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze woluntarystycznym
i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska
szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia
pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.
5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
6. Promocja idei wolontariatu w szkole.
7. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.
III.

Prawa wolontariusza.

1. Do Szkolnego Wolontariatu może należeć młodzież ZSP nr 1 w Gliwicach.
2. Członkowie Wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.
3. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.
4. Członkowie Wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki w
szkole i pomocy w domu.
5. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków
wolontariatu.
6. Każdy może przystąpić do klubu jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio wcześniej
opiekunów wolontariatu szkolnego.
IV.

Obowiązki wolontariusza.

1. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie
w wolontariacie oraz podpisać zobowiązanie wolontariusza (załącznik I).
2. Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu,
a także w spotkaniach i warsztatach.
3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
4. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.
5. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.

6. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być
wzorem dla innych uczniów.
7. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie
Regulaminu Szkolnego Wolontariatu.
V.

Struktura Klubu Wolontariusza

1. Koordynator wolontariatu: mgr Elżbieta Czenczek, Agata Haupa
2. Nauczyciele wspierający wolontariat: mgr Joanna Beżańska i mgr Olga Jankowska
3. SKW ma dwóch liderów odpowiedzialnych za przekazywanie informacji swoim
kolegom i koleżankom
VI.

Nagradzanie wolontariuszy

1. Nagradzanie wolontariuszy odbywa się podczas apelu podsumowującego rok
szkolny, podczas którego przedstawiane jest sprawozdanie podsumowujące
działalność Klubu Wolontariatu.
2. Formy nagradzania:
 wyrażenie uznania słownego,
 pochwała na forum szkoły,
 umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu klubu, na stronie internetowej szkoły,
 wręczanie listów pochwalnych i dyplomów.
3. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie
dla działalności wolontariusza.
VII.

Rezygnacja z pracy w wolontariacie.

1. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie.
2. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie
na dostarczenie opiekunowi wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji
z podpisem rodzica.

Zobowiązanie wolontariusza.
Przystępując do Szkolnego Wolontariatu oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz
zasady pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Klubu Wolontariatu Szkolnego
oraz sumiennego i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań.

…………………………
(podpis wolontariusza)
………………………
(podpis rodzica/ opiekuna)

Zobowiązanie wolontariusza.
Przystępując do Szkolnego Wolontariatu oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz
zasady pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Klubu Wolontariatu Szkolnego
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…………………………
(podpis wolontariusza)
………………………
(podpis rodzica/ opiekuna)

