
REGULAMIN SZKOLNEGO WOLONTARIATU

w Szkole Podstawowej im. Józefa Dambka w Leśniewie 

Podstawa prawna:  

Ustawa PRAWO OŚWIATOWE art.68 ust. 1 pkt. 9, art. 85 pkt 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21 (Dz.U. z 2016 r.

poz. 59).

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Wolontariacie  należy  rozumieć  przez  to  bezpłatne,  świadome  i  dobrowolne  działania  na  rzecz

innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 

2. Wolontariuszu  należy  przez  to  rozumieć  osobę  pracującą  na  zasadzie  wolontariatu,  pomagająca

innym w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. 

3. Szkolna  Rada wolontariatu  może  zostać  wyłoniona  z  członków Samorządu  Uczniowskiego  oraz

innych  uczniów  chcących  bezinteresownie  pomagać  innym  osobom.  Rada  jest  skierowane  do

uczniów, którzy chcą wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. Jest wspólnotą

niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną i otwartą dla wszystkich, którzy chcą pomagać

innym.

4. W  skład  rady  wolontariatu  wchodzą  po  jednym  przedstawicielu  z  poszczególnych  poziomów

oddziałów.

CELE I DZIAŁANIA:

1) rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;

2)  zapoznawanie młodzieży z ideą wolontariatu; 

3) przygotowywanie do podejmowania pracy wolontariackiej; 

4) umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, chorych,

samotnych;

5) prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy;

6) pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach;
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7) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, w tym kulturalnych, sportowych itp.  

8)  ukazywanie młodzieży obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim problemami,

takimi jak: wojny, głód, brak wody pitnej, niewola, handel ludźmi, niewolnicza praca dzieci; 

9)  promowanie życia bez uzależnień; 

10) wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań młodzieży.

Szkoła może podpisywać kontrakty i ustalić czas próby, ponieważ będzie to pierwsze zetknięcie w praktyce

z różnymi sytuacjami, które są trudne i mogą różnie wpłynąć na uczniów podejmujących wyzwanie.

W skład Szkolnego Koła Wolontariatu wchodzą:

1. Opiekunowie Szkolnego Wolontariatu 

2. Członkowie Koła – uczniowie szkoły.

Opiekunowie  szkolnego  Wolontariatu  kierują  działalnością  Koła,  reprezentują  Koło  na  zewnątrz  oraz

współpracują z centrami wolontariatu. 

Koło bezpośrednio podlega Dyrektorowi Szkoły, jako organowi powołującemu i nadzorczo-kontrolnemu. 

Wolontariusz będzie wykonywał świadczenia podczas zajęć dydaktycznych i poza nimi. 

W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni nauczyciele, uczniowie, rodzice.

Do zadań Opiekunów Szkolnego Wolontariatu należy w szczególności:

Opiekunem  rady  wolontariatu  jest  nauczyciel,  który  wyraża  chęć  organizacji  wolontariatu  uczniów  i

zaangażowania  się  w  bezinteresowną  służbę  potrzebującym  i  został  wyłoniony  na  drodze  tajnego

głosowania przez samorząd uczniowski.

1. Zainicjowanie powstania grupy.

2. Zachęcanie wolontariuszy do zaangażowania. 

3. Szkolenie wolontariuszy. 

4. Współpraca z rodzicami. 

5. Wspieranie wolontariuszy.
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6. Prowadzenie dla nich systematycznych spotkań i szkoleń.

7. Motywowanie w sytuacji zniechęcenia. 

Do obowiązków Wolontariusza należy:

Zajęcia  warsztatowe  dla  przyszłych  wolontariuszy  powinny  odpowiedzieć  na  pytania:  na  czym  będzie

polegać ich praca, co jest w niej ważne, na jakich zasadach opiera się wolontariat, pokazać wszelkie plusy i

minusy takiej aktywności po to, by wesprzeć świadomość ich decyzji.

1. Realizuje cele i przestrzega założeń programowych Szkolnego Koła. 

2. Systematycznie uczestniczy w pracach Koła. 

3. Jest słowny i wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób rzetelny i uczciwy. 

4. Szanuje siebie i służy pomocą innymi wolontariuszom. 

5. Z godnością reprezentuje szkołę i dba o jej dobre imię. 

6. Szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga. 

7. Dochowuje tajemnicy dotyczącej podopiecznego. 

8. Działa w zespole.

9. Obowiązek  uzupełnienia  braków  w  wiedzy  spowodowane  nieobecnością  w  związku  z

wykonywaniem działań na rzecz wolontariatu. 

10. Systematyczne prowadzenie dzienniczka aktywności przeprowadzonych akcji. 

11. Wolontariusz  może  zostać  skreślony  z  listy  wolontariuszy  za  nieprzestrzeganie  Regulaminu

Szkolnego Wolontariatu. 

Wolontariuszem  może  być  każdy  uczeń  szkoły,  który  dostarczył  do  Opiekunowie  wypełnioną

deklarację i zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na samodzielne działanie w wolontariacie.

Formy działania:
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Rada wolontariatu  wspólnie  ze  swoim opiekunem opracowuje  roczny plan  pracy i  następnie  organizuje

przygotowanie  swoich  członków  do  konkretnych  działań  poprzez  szkolenia  w  zakresie  zasad

obowiązujących przy współpracy z konkretną instytucją czy grupą potrzebujących. 

Rada  wolontariatu  pełni  funkcję  społecznego  organu  szkoły,  który  wybiera,  opiniuje  oferty  działań,

diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły.

1. Rozwiązuje  trudności  niektórych  uczniów  bez  interwencji  innych  instytucji  (np.  pomoc  w

nadrabianiu zaległości szkolnych, jednorazowe akcje pomocy materialnej ubogim uczniom).

2. Uczy wartości, jaką jest pomoc innym, wrażliwości oraz wzajemnej życzliwości poprzez:

 udzielanie korepetycji uczniom z problemami w nauce,

 zbiórki  pieniędzy  dla  potrzebujących  osób,  poprzez  np.  zorganizowanie  loterii  fantowej,

szkolnej dyskoteki bądź uczniowskiej imprezy integracyjnej,

 działania  kulturalne:  szkolne spektakle,  tworzenie dekoracji,  szkolnych gazetek głównie o

tematyce humanitarnej, 

 promowanie idei wolontariatu w szkole i środowisku szkolnym.

3. Wolontariat  organizowany  w  szkole  stanowi  płaszczyznę  współpracy  z  innymi  instytucjami  w

środowisku  lokalnym  –  ośrodkiem pomocy  społecznej,  kultury,  biblioteką,  placówkami  opieki  i

wychowania.  Do  działań  podejmowanych  w  partnerstwie  z  innymi  instytucjami  należą  w

szczególności:

 pomoc  dzieciom  z  rodzin  wielodzietnych,  zastępczych  bądź  zagrożonych  wykluczeniem

społecznym,

 odwiedziny w świetlicach środowiskowych, domach dziecka, domach pomocy społecznej, 

 organizacje imprez o charakterze kulturalnym i integracyjnym dla podopiecznych i placówek

funkcjonujących w środowisku lokalnym, 

 przygotowanie świątecznych paczek dla seniorów bądź dzieci z domów dziecka. 

4. Pomoc w organizacji imprez szkolnych. 

5. Pomoc w działaniach szkoły oraz współpracujących z nią organizacji mających na celu promowanie

idei aktywności obywatelskiej oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego. 
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6. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody

dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu

pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

Nagradzanie wolontariuszy:

Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez:

 wyrażenie uznania słownego,

 pochwałę na forum szkoły,

 wpis pozytywnej uwagi do dziennika elektronicznego. 

Warunki otrzymania wpisu na świadectwie za działalność w wolontariacie:

1. Opiekunowie ewidencjonują działania podopiecznych  w Dzienniku Wolontariusza  Jeśli działania

koordynował inny nauczyciel, należy poprosić o pisemne potwierdzenie udziału w akcji.

2. O wpisie  ilości  godzin  decydują  opiekunowie  wolontariatu  po  zakończonej  akcji.  Opiekunowie

zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowego wpisu godzinowego wolontariuszom, którzy

wyróżniają się wzorową postawą.

3. Wpis na świadectwie w SKW otrzymają wolontariusze, którzy zdobędą co najmniej 30 godzin za

aktywność społeczną wykonaną podczas danego roku szkolnego, natomiast uczniowie klas ósmych

w roku szkolnym 2019/20, 20 godzin. 

Na poziomie II  etapu edukacyjnego, aby uzyskać wpis za działalność należy odbyć 80 godzin pracy

na rzecz wolontariatu. 

4. W przypadku uczniów nie należących do SKW o wpisie na świadectwie decyduje wychowawca.

Sprawy sporne, nieuregulowanie niniejszym regulaminem, rozstrzyga dyrektor szkoły. 
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