REGULAMIN
SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU
„SEMPATYCZNI”

„Twą wartością czyny Twoje.”
Halina Bartnicka

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza relacje
rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie .
2. Wolontariusz Szkolnego koła Wolontariatu działa na zasadach wolontariatu.
3. Szkolne Koło Wolontariatu powstało z inicjatywy uczniów i jest formą pomocy osobom i
instytucjom potrzebującym.
4. Szkolne Koło Wolontariatu jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie osoby
wyrażające chęć pomocy innym.
5. Koło działa na terenie szkoły pod nadzorem dyrekcji.
6. Opiekę nad Kołem sprawuje pedagog szkolny.
II CZŁONKOWIE
1. Wolontariuszem Szkolnego Koła Wolontariatu może być każda osoba wyrażająca chęć
wolontaryjnej pomocy osobom i instytucjom potrzebującym.
2. Uczeń niepełnoletni przed przystąpieniem do Koła powinien okazać pozwolenie od
rodzica/opiekuna prawnego.
3. Wolontariusz ma prawo do :
– wpływania na działania Koła poprzez zgłaszanie własnych inicjatyw oraz pomysłów,
– wypowiedzenia członkostwa w Kole w dowolnym czasie,
– promocji idei wolontariatu w szkole i swoim otoczeniu.
4. Wolontariusz ma obowiązek :
– uczestnictwa w warsztatach formacyjnych i spotkaniach organizowanych przez
opiekunów,
– wywiązywania się z podjętych obowiązków najlepiej jak potrafi.
III ZADANIA OPIEKUNA

1. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów – wolontariuszy,
2. Nawiązywania kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wolontaryjnego
wsparcia.
3. Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.
4. Reprezentowanie wolontariuszy.
5. Kontakt z dyrekcją szkoły.
IV CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
1. Celem Koła jest rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwości na potrzeby
innych, zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności.
2. Celem Koła jest także włączenie uczniów w działalność wolontaryjną na rzecz
potrzebujących.
3. Koło wspiera inicjatywy uczniów na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
4. Koło prowadzi szkolenia i warsztaty dla członków, dba o ich nieustanny rozwój.
5. Koło przynajmniej raz do roku organizuje spotkanie podsumowująco – nagradzające.
6. Do form działania Koła można zaliczyć :
– zbiórki darów rzeczowych,
– zbiórki pieniędzy do puszek,
– udział w akcjach charytatywnych,
– pomoc przy chorym, wspólne spędzanie czasu,
– udział w wydarzeniach kulturalnych – koncerty, spektakle, przedstawienia,
– organizowanie wydarzeń kulturalnych – przedstawień, koncertów,
– promocję wolontariatu w środowisku lokalnym.
V NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY
1. Pochwała pisemna opiekuna.
2. Pochwała Dyrektora Szkoły.
3. List gratulacyjny do Rodziców.
VI ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW
1. Uczeń gimnazjum może mieć przyznane dwa punkty w rekrutacji do szkół
ponadgimnazjalnych za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w
formie wolontariatu lub działania na rzecz środowiska szkolnego.
2. Uczeń, który chce uzyskać dwa punkty, musi w ciągu trzech lat nauki w gimnazjum
zrealizować na co najmniej TRZYDZIEŚCI GODZIN wolontariatu lub pracy na rzecz
środowiska szkolnego.
3. Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany dostarczyć
zaświadczenie o odbytym wolontariacie najpóźniej do dnia końcoworocznej rady
klasyfikacyjnej w czerwcu. Zaświadczenie ma zawierać nazwę placówki, pieczątkę i podpis
osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, okres, w którym wolontariusz
angażował się w pomoc, oraz ilość zrealizowanych przez niego godzin.
4. Punkty przyznaje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z pedagogiem i wychowawcą, który
informuje o tym swoich uczniów.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.
5.

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.
Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działania Koła.

