Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu
działającego na terenie
Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Szarych Szeregów w Poznaniu
Cele i założenia Szkolnego Koła Wolontariatu (SKW):
 zapoznawanie z ideą wolontariatu,
 przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy w wolontariacie,
 umożliwianie młodym ludziom podejmowania działań na rzecz niepełnosprawnych,
chorych, samotnych, ubogich, najmłodszych, itp.,
 promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii,
życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach,
 organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej,
kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym,
 pośredniczenie we włączaniu uczniów do działań o charakterze wolontarystycznym
w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych
w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje,
 prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy,
 wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.
I. Postanowienia ogólne
1. Wolontariat – bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych. Wolontariusz –
osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.
2. Szkolne Koło Wolontariatu skierowane jest do uczniów, którzy chcą pomagać najbardziej
potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku
szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
3. Jest ono wspólnotą całkowicie nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać
innym.
4. SKW jest organizacją młodzieżową działającą na terenie szkoły pod nadzorem dyrekcji.

II. Członkowie
1. Wolontariuszem Szkolnego Koła Wolontariatu może być każdy uczeń wyrażający chęć
niesienia pomocy osobom potrzebującym.
2. Członkowie SKW mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i pomoc
w domu.
3. Obowiązki wolontariusza:


niepełnoletni

członkowie

SKW

muszą

przedstawić

pisemną

zgodę

rodziców/opiekunów prawnych na działanie w wolontariacie;


systematycznie uczestniczyć w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i pracach SKW;



wywiązywać się ze swoich obowiązków;



systematycznie wpisywać do „Dzienniczka wolontariusza” wykonane zadania,
obecność na zebraniach i szkoleniach (wpisów może dokonywać także koordynator
oraz osoba lub przedstawiciel instytucji, na rzecz której wolontariusz działa);



śledzić na bieżąco komunikaty dotyczące działań SKW (szkolny radiowęzeł, grupa
„Wolontariusze SP2” w serwisie społecznościowym Facebook);



w szkole i poza nią zachowywać się kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów;



respektować zasady SKW:
 osobistej pracy nad własnym rozwojem;
 wywiązania się z podjętych zobowiązań;
 zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy;
 troski o los słabszych;
 równości, uczciwości, przyjaźni, życzliwości, szacunku;

4. Prawa wolontariusza:


do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw;



do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy
w domu;



do wsparcia ze strony koordynatora SKW;



do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy;



do informacji o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą;



do rezygnacji z członkostwa w SKW po odpowiednio wcześniejszym poinformowaniu
opiekuna SKW;

5. Kodeks etyki wolontariusza.

Wolontariusz powinien:


rzetelnie wykonywać zadania, których się podejmuje;



być odpowiedzialny za swoje działania, systematyczny, dokładny;



uczęszczać na obowiązkowe spotkania;



być punktualny i słowny, umieć planować swój czas, nie zaniedbywać swoich
codziennych obowiązków;



tanowić wzór osoby wrażliwej;



być czujnym na nieszczęście i krzywdę drugiego człowieka;



dbać o dobre imię wolontariusza;



swoją postawą propagować ideę bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi;



być wzorem postępowania w zgodzie z najlepszymi zasadami życia społecznego;

6. Cechy dobrego wolontariusza:


wysoka kultura osobista;



odwaga, empatia i otwartość;



wysoki stopień wrażliwości;



chęć niesienia pomocy potrzebującym;



odpowiedzialność, systematyczność;



współczucie;



cierpliwość;



optymizm i chęci do działania;



prawdomówność i dyskrecja;



kreatywność;
III. Struktura Szkolnego Koła Wolontariatu

1. Na czele Koła stoi koordynator.
2. Czuwa on nad tym, aby działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem
SKW. Zajmuje się sprawami organizacyjnymi Koła, a także jest łącznikiem między uczniami
a dyrekcją szkoły.

3. Członkowie Koła oraz opiekun ściśle współpracują z zespołem nauczycieli, jak również
bezpośrednio podlegają dyrekcji szkoły.
4. Do zadań koordynatora należy nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami
potrzebującymi wolontaryjnego wsparcia.
5. Koordynator lub inni nauczyciele współpracujący z SKW sprawują opiekę nad
wolontariuszami w trakcie trwania wszystkich organizowanych akcji. Możliwe jest również
włączenie się rodziców/opiekunów prawnych.
IV. Obszary działania
1. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko
szkolne i środowisko lokalne.


Środowisko szkolne:

 udział w akcjach i imprezach organizowanych na terenie szkoły;
 współpraca z Samorządem Uczniowskim;
 przeprowadzenie lekcji na temat idei wolontariatu;
 publikowanie informacji o przeprowadzonych akcjach przez wolontariuszy na stronie
internetowej szkoły;
 dzielenie się ze społecznością szkolną informacjami o działaniach wolontariuszy
poprzez tablicę informacyjną w holu szkoły;


Środowisko pozaszkolne:

 udział w akcjach charytatywnych wspierających fundacje, stowarzyszenia i organizacje
pozarządowe;
 współpraca z Hospicjum Palium w ramach Motylego Wolontariatu;
2. Udział w akcjach charytatywnych odbywa się w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych; jeśli
akcja przeprowadzana jest w czasie zajęć edukacyjnych, wolontariusze są z nich zwolnieni
decyzją dyrekcji szkoły.
3. Przed każdą akcją wolontariacką rodzice/opiekunowie prawni, otrzymują „Oświadczenie”,
zawierające podstawowe informacje dotyczące akcji, które uzupełniają wymaganymi danymi,
wyrażając zgodę na udział dziecka w akcji własnoręcznym podpisem.
4. Opiekun wolontariuszy biorących udział w akcji poza terenem szkoły, zobowiązany jest do
wypełnienia „Karty wyjścia”.

5. Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem
pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.

V. Nagradzanie wolontariuszy
Członkowie wolontariatu mogą być nagradzani poprzez:


wyrażenie uznania ustnego;



pochwałę ustną na forum szkoły (od koordynatora, dyrektora);



pochwałę koordynatora programu z wpisem do dziennika;



list pochwalny do rodziców;



zaproszenie wolontariusza na Radę Pedagogiczną, wręczenie podziękowania
i przedstawienie wyników pracy;



powierzanie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań;



wręczenie dyplomu na uroczystym apelu kończącym rok szkolny;



wychowawcy uczniów kończących edukację w szkole podstawowej, wpisują
informację o działaniach wolontariackich na świadectwie szkolnym. Dzięki temu
wolontariusze podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych otrzymują dodatkowe
punkty (za co najmniej dwuletnie działania wolontariackie);



uczeń, który jest wolontariuszem i realizuje określone zadania może otrzymać
podwyższoną ocenę z zachowania.
VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu.
2. W przypadku świadomego naruszania Regulaminu SKW, koordynator może udzielić
upomnienia, nagany, zawieszenia w czynnościach wolontariusza lub usunąć ze Szkolnego Koła
Wolontariatu.
3. Rozwiązania Koła może dokonać wyłącznie dyrekcja szkoły.
4. Na koniec każdego roku szkolnego odbywa się zebranie w celu podsumowania działalności,
przedłożenia wniosków, dokonania oceny efektywności prowadzonych akcji, wskazanie
obszarów dalszej działalności.
5. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

