Regulamin Szkolnego Wolontariatu
przy Szkole Podstawowej nr 3 im. K.K. Baczyńskiego w Raciborzu
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Wolontariat – to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych lub na
rzecz społeczności lokalnej, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko –
przyjacielskie.
2. Wolontariat – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być
każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego.
3. Wolontariat Szkolny – inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy
chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku
szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne,
ekologiczne, przyrodnicze, kulturalne (samorząd szkolny, pomoc w nauce pod
nadzorem nauczyciela, zajęcia charytatywne pod nadzorem nauczyciela szkoły).
§ 2. Cele i działania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem.
Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
Kształtowanie postaw prospołecznych.
Rozwijanie empatii, zrozumienia.
Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze
regularnym i/lub akcyjnym.
8. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
§ 3. Prawa wolontariusza
1. Do Szkolnego Wolontariatu może należeć każdy uczeń klasy VI, VII oraz VIII Szkoły
Podstawowej nr 3 w Raciborzu.
2. Członkowie Wolontariatu pracują na rzecz innych, ale nie zapominają o sobie.
3. Wolontariusz ma prawo mieć jasno określony zakres pracy, decydować o rodzaju i
częstotliwości działań, jakie wykonywać będzie w ramach porozumienia.
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 szkolnego wolontariatu jak i od niego odejść uprzedzając
odpowiednio wcześniej na piśmie opiekunów szkolnego wolontariatu.
7. Deklaracja udziału w wolontariacie obowiązuje w danym roku szkolnym.

§ 4. Obowiązki wolontariusza

Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w
wolontariacie (porozumienie).
1. Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także
w spotkaniach i warsztatach w ciągu całego roku szkolnego.
2. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
3. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.
4. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.
5. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być
wzorem dla innych uczniów, przestrzegać zasad etyki.
6. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie
Regulaminu Szkolnego Wolontariatu oraz po miesiącu braku aktywności
nieusprawiedliwionej nieobecności.
7. Wszystkie działania podejmowane przez Wolontariusza zostają potwierdzone przez
nauczyciela lub pracownika placówki podpisem (podpis czytelny). Wszystkie
aktywności Wolontariusz zapisuje na karcie aktywności wolontariusza.
§ 5. Nagradzanie Wolontariuszy
1.
a)
b)
c)

Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez:
Wyrażenie uznania słownego,
Pochwałę na forum szkoły (dyplom),
Uwzględnienie na świadectwie działalności na rzecz wolontariatu, wpływ na ocenę z
zachowania,
2. Uczniowie, którzy wypracują najwięcej akcji w ciągu roku otrzymają specjalne
wyróżnienie i tytuł superwolontariusza.
§ 6. Zasady pracy w wolontariacie
1. Wolontariusz otrzyma wpis na świadectwie (VIII klasa Szkoły Podstawowej) za udział
w wolontariacie, pod warunkiem aktywnego udziału w ciągu całego roku szkolnego w
min 5 akcjach.
2. Zaświadczenie wydane przez innych organizatorów wolontariatu zostaną
uwzględnione przez szkołę i napisane na świadectwie szkolnym (klasa VIII).
3. Wolontariusz może wypracować godziny m.in. poprzez:
a) Pomaganie młodszym uczniom (kl. I-III) w szatni i odprowadzanie pod klasę od
godziny ok. 7.30 – 7.55.
b) Animacja zajęć świetlicowych.
c) Czytanie książek młodszym dzieciom.
d) Praca w aktywie bibliotecznym.
e) Spotkania międzypokoleniowe.
f) Gwiazdka dla zwierząt.
g) Akcja Auchan
h) Akcje charytatywne:
i) Szlachetna Paczka,
j) Zbieranie, segregowanie zakrętek dla Zosi,
k) Dzień Walki z głodem,
l) Pączkujemy dla Afryki,
m) Misyjni Kolędnicy,

n) Kiermasze,
o) Kartki świąteczne (okolicznościowe dla podopiecznych instytucji)
p) inne

Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Porozumienie
Karta zapisu wolontariusza
Oświadczenie rodzica
Karta aktywności wolontariusza

